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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

mencurahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga dengan izin-

Nya SEMNAS UNIDA III 2021 dengan tema “Tantangan dan Peluang Era 

Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat” dapat terlaksana dengan baik. Pada tahun ini, SEMNAS UNIDA 

III 2021 kembali mewajibkan untuk penerbitan prosiding full paper seperti 

pada SEMNAS UNIDA II dan Alhamdulillah telah diterbitkan.  

Tema SEMNAS UNIDA III 2021 dipilih sebagai wujud perhatian dan 

kontribusi kepada perubahan yang terjadi khususnya akibat wabah pandemi 

Covid-19 yang secara drastis merubah tatanan hidup bermasyarakat mulai dari 

aspek pendidikan, ekonomi, sosial, teknologi dan banyak aspek lainnya. Tahun 

ini, topik lebih mengarah pada penelitian mengenai ketahanan masyarakat 

pasca pandemi. Wujud perhatian dan kontribusi akademisi sekaligus 

implementasi Tridarma perguruan tinggi dalam menghadapi perubahan iklim 

bermasyarakat, adalah melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Hadirnya pakar sekaligus pejabat pemangku kepentingan terkait dengan tema 

SEMNAS UNIDA III 2021, menjadi wujud profesionalisme kami dalam 

menyuguhkan narasumber yang relevan. Para akademisi Nasional telah banyak 

menghasilkan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

diberbagai bidang ilmu. SEMNAS UNIDA III 2021 menjadi ajang bagi 

akademisi dan praktisi mendiseminasikan sekaligus mempublikasikan secara 

luas karya penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan sehingga menjadi 

lebih bermanfaat, adalah bagian dari ketauhidan. Acara ini juga menjadi ajang 

pertukaran informasi guna memperdalam dan memperkaya ilmu karena diikuti 

akademisi dan praktisi hampir dari seluruh wilayah Indonesia.  

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pusat Studi 

Pengembangan Islam Amaliah Indonesia dan Universitas Djuanda, juga 

Kementerian Riset Teknologi-Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaga 

Layanan Dikti Wilayah 4, mitra co-host Universitas Winaya Mukti dan 

Universitas Nani Bili Sorong Papua sebagai pendamping penyelenggara, juga 

kepada para pemakalah, peserta, panitia dan sponsor yaitu Bank Jabar Banten 

yang telah mensukseskan SEMNAS UNIDA II 2020. Semoga Allah subhanahu 

wa ta'ala meridhoi usaha kita semua.  

Terima kasih 

Bogor, 3 November 2021 

Ketua Pelaksana 
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SINOPSIS 

Prosiding ini merupakan hasil penelitian dan pengabdian peserta yang telah 

dipresentasikan pada SEMNAS UNIDA III 2021. Tahun ini terdapat 212 

peserta yang tersebar dari berbagai institusi yang ada di Indonesia diantaranya:  

N

o 

AFILIASI 

1 Universitas Djuanda 

2 Akademi Kebidanan Al-Ikhlas 

3 Universitas Suryakancana 

4 Universitas Gunadarma 

5 Universitas Halu Oleo 

6 Politeknik Piksi Ganesha 

7 SD Amaliah 

8 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dewantara 

9 Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor  

10 STISIP Bina Putera Banjar 

11 STKIP Arrahmaniyah 

12 Universitas Andalas 

13 STKIP PGRI NGANJUK 

14 Universitas Cenderawasih 

15 Universitas Langlangbuana 

16 Universitas Nusa Bangsa 

17 Universitas Indonesia 

18 Universitas Jambi 

19 Universitas Muhammadiyah Papua  

20 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

21 Universitas Muhammadiyah Tangerang 

22 Universitas Pakuan 

23 Universitas Potensi Utama 

24 Universitas Sebelas Maret 

25 Universitas Singaperbangsa Karawang 

26 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 

27 Universitas PGRI Semarang  

28 Universitas Riau 

29 Universitas Sriwijaya 

30 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 

31 Universitas Yarsi 

Peserta: 212 Orang terbagi kedalam Penelitian: 167 Peserta; Pengabdian: 45 Peserta. 
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Hukum Bisnis, 
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182-189 
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Author:  R. YUNIAR ANISA ILYANAWATI, FAISAL TRI 
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Hukum Sipil, 
Hukum Bisnis, 

Hukum Properti, 
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Abstrak 

Latar Belakang: Dampak pandemi covid-19 masih terus dirasakan oleh masyarakat pada 

berbagai aspek kehidupan (sosial, ekonomi, pendidikan, agama, dll). Hampir seluruh 

aktivitas dilaksanakan di rumah sehingga rumah menjadi pusat berbagai aktivitas.  

Sementara, sebagian besar kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan di lapangan yang dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun 

dengan diberlakukannya kebijakan normal baru, kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat diperbolehkan untuk dilaksanakan di lapangan namun harus memenuhi 

protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan gugus tugas covid-19 setempat. 

Tujuan: Memberikan informasi tentang tatakelola penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat pada masa kenormalan baru.  

Metodologi: Metode yang digunakan dalam menyusun makalah ini dilakukan melalui 

studi pustaka dan hasil wawancara dengan pengelola kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dan peneliti serta pengabdi masyarakat di lingkungan 

Universitas Djuanda Bogor. Data yang berhasil dihimpun dianalisis dan disajikan secara 

deskriptif. 

Hasil: Tatakelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada masa kenormalan 

baru dapat dilaksanakan dengan beberapa modifikasi/penyesuaian metode dan lokasi 

penelitian dengan tetap mengutamakan keselamatan.  

Kata Kunci: era new normal, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tatakelola 
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ABSTRACT 

 The development of sustainable tourism destinations in the city of Bogor has great potential and 
good prospects. Of the various potentials possessed by the City of Bogor, of course, serious guidance, 
supervision and control are needed from the local government of the City of Bogor, especially according to 
data on the development of tourist visits to the City of Bogor from 2016 to 2019 which experienced a good 
increase but in 2020 it decreased due to the pandemic. Based on observations, researchers still do not feel 
and still do not see the implementation of development that is guided by the Bogor City Regulation Number 9 
of 2016 concerning Ripparda, especially for Tourist Attractions which are fostered by the Bogor City Agency 
of Tourism and Culture, especially those located in the Botanical Gardens, The Jungle, Lake Situ Gede, Struggle 
Museum, Slate Inscription. 

             The purpose of this study is to find out how the implementation of the Bogor City Regional Regulation 
Number 9 Year  

of 2016 concerning the Regional Tourism Development Master Plan 2016-2025 at the Bogor City Tourism 
and Culture Office. This study uses the theory of policy implementation from George C. Edward III which 
includes four dimensions, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This 
research method is descriptive quantitative. Research respondents are Disparbud Government Apparatus 
and HR Managers of Tourist Attractions in the City of Bogor.  

             The data collection instrument was an interview, which was then assisted by direct observation, 
documentation and literature study using the instrument scale, namely the Likert scale. The collected data 
were analyzed and categorized by Weight Mean Score (WMS). 

            The results of this study indicate that the implementation of the Bogor City Regional Regulation Policy 
Number 9 of 2016 concerning the 2016-2025 Regional Tourism Master Plan at the Bogor City Tourism and 
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Culture Office. of 3.92 with the criteria of Good or Clear or Meet or Appropriate. Due to the guidance, 
supervision, control carried out by the Bogor City Tourism and Culture Office, in terms of good 
communication, all tourism managers are informed, clearly and regularly. Supported by adequate resources. 
The attitude of the policy implementers is good in responding to suggestions. Nothing is violated in the SOP, 
has responsibility according to its field. Although there are some that hinder the implementation of the 
coaching, namely covid 19, the lack of a grant budget, there are still some tourism objects that are shaded by 
the private sector and foundations. 

Keywords: Policy Implementation, RIPPARDA, Tourist Attractions. 

 

 
 

ABSTRAK 

Pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan di Kota Bogor mempunyai potensi yang besar dan 

prospek yang bagus. Dari berbagai potensi yang dimiliki oleh Kota Bogor tentunya dibutuhkan pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian yang serius dari pemerintah daerah Kota Bogor terlebih menurut data 

perkembangan kunjungan wisatawan ke Kota Bogor dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami 

penaikan yang bagus tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pandemi. Berdasarkan 

observasi peneliti masih kurang merasakan dan masih kurang melihat terlaksananya pengembangan yang 

berpedoman pada Perda Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ripparda khususnya untuk Obyek Daya 

Tarik Wisata yang dibina oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor terlebih yang bertempat di 

Kebun Raya, The Jungle, Danau Situ Gede, Museum Perjuangan, Prasasti Batu Tulis. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Peraturan 

Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 

Tahun 2016-2025 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.  Penelitian ini menggunakan teori 

implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang mencakup empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber 

daya, disposisi, struktur birokrasi. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif Deskriptif. Responden penelitian 

adalah Aparatur Pemerintah Disparbud dan SDM Pengelola Obyek Daya Tarik Wisata di Kota Bogor.  

Instrumen pengumpulan data adalah wawancara, yang kemudian dibantu dengan observasi 

langsung, dokumentasi dan studi kepustakaan memakai skala instrument yaitu skala likert. Data yang telah 

dikumpulakan dianalisis dan dikategorikan dengan Weight Mean Score (WMS). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bogor 

Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025 Di Dinas Pariwisata 

dan Kebudayan Kota Bogor Pelaksanaan telah di jalankan dengan baik, yang berdasarkan hasil rekapitulasi 

data secara keseluruhan mempunyai nilai rata-rata sebesar 3,92 dengan kriteria nilai Baik atau Jelas atau 

Memenuhi atau Sesuai. Dikarenakan pembinaan, pengawasan, pengendalian yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor dalam hal komunikasi baik diinfokan kepada semua pengelola wisata 

secara, jelas dan rutin. Didukung dengan sumber daya yang memadai. Sikap dari pelaksana kebijakan baik 

dalam merespon saran-saran. Tidak ada yang dilanggar dalam SOP, memiliki tanggung jawab sesuai dengan 

bidangnya. Walaupun ada beberapa yang menghambat pelaksanaan pembinaan yaitu covid 19, kurangnya 

anggaran hibah, masih ada beberapa obyek wisata yang dinaungi oleh swasta maupun Yayasan.  

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Ripparda, Obyek Daya Tarik Wisata. 
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I. PENDAHULUAN 

Pembangunan kepariwisataan 
nasional tercermin pada Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2009, yang menyatakan 
bahwa pembangunan kepariwisataan 
diwujudkan melalui pelaksanaan rencana 
pembangunan kepariwisataan dengan 
memperhatikan keanekaragaman, 
keunikan dan kekhasan budaya dan alam 
serta kebutuhan manusia untuk berwisata.  

Pariwisata di Jawa Barat tersebar 
diberbagai daerah dari kota hingga 
kabupaten sehingga untuk memudahkan 
pengembangannya maka masing-masing 
daerah mempunyai wewenang sendiri 
dalam mengembangkan, membangun dan 
membina pariwisata yang ada. Hal tersebut 
berdasarkan pada pelaksanaan UU No 23 
Tahun 2014 mengenai pemberlakuan 
Otonomi Daerah, dengan ini Pemerintah 
Daerah bertanggung jawab untuk 
mengembangkan, membangun dan 
membina segala potensi yang ada di 
daerahnya masing- masing. 

Peraturan Daerah Kota Bogor 
Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana 
Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Daerah Tahun 2016 yang selanjutnya 
disingkat RIPPARDA adalah dokumen 
perencanaan pembangunan 
Kepariwisataan Daerah. Kedudukan 
RIPPARDA merupakan penjabaran dari 
Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat dan 
penjabaran dari visi dan misi 
pembangunan Daerah serta kebijakan 
pembangunan yang berlaku, sebagai dasar 
pertimbangan dalam menyusun rencana 
pembangunan destinasi pariwisata, 
industri pariwisata, pemasaran pariwisata 
dan kelembagaan Kepariwisataan serta 
perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata 
Daerah dan Kawasan Pengembangan 
Pariwisata Daerah. 

Pembangunan destinasi pariwisata 
berkelanjutan di Kota Bogor mempunyai 
potensi yang besar dan prospek yang 
bagus. Untuk itu, pembangunan dan 
pengembangan kepariwisataan diarahkan 

untuk meningkatkan pendapatan daerah 
dan masyarakat, menciptakan kesempatan 
kerja dan kesempatan usaha, serta 
mendorong kegiatan ekonomi, sosial 
maupun kelestarian ekosistem lingkungan 
dan yang paling terpenting ialah kepuasan 
dan kenyamanan pengunjung destinasi 
wisata Kota Bogor. Tetapi jika 
pembangunan dan pengembangan 
destinasi pariwisatanya tidak dilaksanakan 
dan dikelola dengan baik maka akan timbul 
permasalahan yang merugikan pengunjung 
tempat wisata dan masyarakat setempat. 
Terlebih dengan adanya virus covid 19 
destinasi wisata juga harus lebih 
menerapkan adaptasi kebiasaan baru 
setelah dibuka kembalinya sektor 
pariwisata yang membuat matinya 
pendapatan daerah maupun usaha-usaha 
masyarakat setempat.  

Kota Bogor merupakan daerah 
tujuan wisata yang banyak dikunjungi 
wisatawan Jakarta karena jaraknya yang 
dekat maupun wisatawan internasional. 
Objek daya Tarik wisata yang ada di Kota 
Bogor antara lain: Kebun Raya, Istana 
Kepresidenan Bogor, Museum Zoologi, 
Museum Munasain, Museum PETA, 
Museum Perjuangan, Museum Perjuangan, 
Museum Kepresidenan RI Balai Kitri, 
Museum Tanah, Prasasti Batu Tulis, Situ 
Gede, The Jungle Water, Kebun Raya 
Residence Sport Club, Jungle Fest, The 
Voyage, Bogor Golf Club, Taman 
Parahyangan, Kampung Ciharashas 
Mulyaharja, Kampung Labirin, Kampung 
Pulo Geulis, Kampung Batik, dan lain-lain.  

Tabel 1. Data Perkembangan Kunjungan 
Wisatawan Ke Obyek Wisata Kota Bogor 
Jenis 

Wisata 

wan 

 

2016 

 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

Nusan 

tara 

2.087. 

307 

2.400. 

403 

3.260. 

060 

3.749. 

069 

1.249. 

690 

Manca 

negara 

117. 

774 

135.440 180.136 207.363 34.400 

JUM 

LAH 

 

2.205. 

081 

2.535. 

843 

3.440. 

376 

3.956. 

432 

1.284. 

090 
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 Dari berbagai potensi yang dimiliki 
oleh Kota Bogor tentunya dibutuhkan 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
yang serius dari pemerintah daerah Kota 
Bogor terlebih menurut data 
perkembangan kunjungan wisatawan ke 
Kota Bogor dari tahun 2016 sampai dengan 
2019 mengalami kenaikan yang bagus 
tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan 
dikarenakan pandemi. Dengan melakukan 
berbagai pembinaan pengembangan 
destinasi pariwisata perbaikan berupa 
sarana dan prasarana guna memberikan 
kesan yang terbaik dimata asing maupun 
local dengan maksud agar Kota Bogor 
menjadi salah satu tujuan wisata Nasional 
maupun Internasional. Yang ikut andil 
dalam pembinaannya yaitu Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor.  

Dinas mempunyai tugas membantu Wali 
Kota dalam melaksanakan Urusan 
Pemerintahan di bidang kepariwisata dan 
Kebudayaan serta tugas pembantuan yang 
diberikan kepada Pemerintah Kota. Untuk 
melaksanakan tugas Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang 
Kepariwisataan dan Kebudayaan; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
Kepariwisataan dan Kebudayaan; 

c. pelaksanaan administrasi dinas di bidang 
Kepariwisataan dan Kebudayaan; 

d. pembinaan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan tugas di bidang 
Kepariwisataan dan Kebudayaan; 

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan 
oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya. 

 Namun dari tugas yang ada pada 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 
Bogor tersebut, peneliti masih kurang 
melihat dan kurang merasakan adanya 
perubahan dan masih kurang terlaksana 
pada tempat-tempat khususnya Obyek 
Daya Tarik Wisata yang dibina oleh Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor 
terlebih yang bertempat di Kebun Raya, 

The Jungle, Danau Situ Gede, Museum 
Perjuangan, Prasasti Batu Tulis. 

Inilah yang bertolak belakang dengan 
indikator program pada RIPPARDA yang 
mengaharuskan Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan membina pihak-pihak SDM 
pengelola Obyek Daya Tarik Wisata di Kota 
Bogor untuk mengikuti dan melaksanakan 
pembangunan atau pengembangan 
kepariwisataan daerah yang tertera pada 
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 
Tahun 2016 Tentang Rencana Induk 
Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025. 
Dengan demikian peneliti tertarik 
mengambil judul untuk diteliti yaitu 
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah 
Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 
Rencana Induk Kepariwisataan Daerah 
Tahun 2016-2025 di Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kota Bogor.  

II. METODOLOGI 

Konsep/ Teori yang Relevan 

 Implementasi kebijakan 
menghubungkan antara tujuan kebijakan 
dan realisasinya dengan hasil kegiatan 
pemerintah. Hal ini sesuai dengan 
pandangan Van Meter dan Horn (Grindle 
1980) bahwa tugas implementasi adalah 
membangun jaringan yang memungkinkan 
tujuan kebijakan publik direalisasikan 
melalui aktivitas instansi pemerintah yang 
melibatkan berbagai pihak yang 
berkepentingan (policy stakeholders).  

 Pendekatan yang digunakan dalam 
menganalisis dalam implementasi 
kebijakan oleh peneliti adalan pendekatan 
implementasi kebijakan yang di rumuskan 
oleh Goerge Edward (1980). Edward 
merumuskan bahwa keberhasilan sebuah 
kebijakan akan dipengaruhi oleh 4 dimensi 
diantaranya: (a) Komunikasi (b) Sumber 
Daya (c) Disposisi (d) Struktur Birokrasi.  

a. Komunikasi, terdapat tiga indikator 
yang dapat digunakan dalam mengukur 
faktor komunikasi indikator tersebut 
antara lain: Transmisi, Kejelasan, dan 
Konsistensi. 
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b. Sumber Daya, ada 4 indikator yang 
digunakan untuk melihat sejauh mana 
sumber daya mempengaruhi 
implementasi kebijakan antara lain: 
Staff, Informasi, Wewenang dan 
fasilitas. 

c. Disposisi, atau sikap dari pelaksana 
kebijakan adalah faktor yang penting 
dalam pendekatan mengenai 
pelaksanaan suatu kebijakan publik. 
Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin 
efektif, maka pelaksana kebijakan tidak 
hanya harus mengetahui apa yang akan 
dilakukan tetapi juga harus memiliki 
kemampuan untuk melaksanakannya, 
sehingga dalam praktiknya tidak terjadi 
bias. 

d. Struktur Birokrasi, ada dua 
karakteristrik yang mendongkrak 
kinerja struktur birokrasi/organisasi 
kearah yang lebih baik, adalah: 
melakukan Standar Operating 
Procedures (SOPS) dan pelaksanaan 
fragmentasi. 

Dalam karyanya (Dadi, 2013) 
menyatakan empat strategis 
pengembangan pariwisata: pengembangan 
daya tarik wisata dengan berdasarkan 
empat pilar ‘fourth track strategy’, yaitu 
pembangunan pariwisata diperuntukkan 
bagi pertumbuhan ekonomi (progrowth), 
melalui penciptaan lapangan kerja seluas-
luasnya untuk masyarakat (pro-job). Selain 
itu, berpihak pada kepentingan masyarakat 
kurang mampu (pro-poor) dan 
pembangunan pariwisata yang ramah 
lingkungan (pro-environment) termasuk 
pelestarian nilai-nilai budaya. 

Metode 

Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif, metode yang berisi 
data penelitian berdasarkan angka-angka 
lalu dianalisis menggunakan statistic dan 
dijabarkan dengan mendeskripsikan 
terhadap obyek yang diteliti.  

 Populasi dalam penelitian ini adalah 
Aparatur Pemerintah Dinas Pariwisata dan 
Kebudyaan Kota Bogor dan SDM Pengelola-

Pengelola Obyek Daya Tarik Wisata Kota 
Bogor. Berdasarkan metode kuantitatif, 
sampel penelitian ini ditetapkan di 6 Obyek 
Daya Tarik Wisata Kota Bogor. Teknik 
pemilihan responden adalah sampling 
purposive dan sampling jenuh. 

 Teknik Pengumpulan Data, Untuk 
menunjang analisis harus di dukung oleh 
data dan teknik pengumpulan data di 
lakukan dengan berdasarkan sebagai 
berikut: 

1. Penelitian Lapangan, dengan 
menggunakan teknik-teknik berikut: 
Wawancara, Observasi, 
Dokumentasi, Kuesioner.  

2. Studi Kepustakaan 
Dalam penelitian, penelitian 
menggunakan skala instrument 
yang akan di gunakan untuk 
mengukur nilai variabel yang 
diteliti, Skala yang di gunakan oleh 
peneliti adalah skala Likert. 

 Teknik analisis data yang di 
gunakan dalam penelitian yakni teknik 
analisis deskriptif yaitu uraian yang berupa 
penggambaran untuk menjelaskan 
jawaban-jawaban yang di berikan 
responden di dalam kuesioner dan data-
data yang di peroleh melalui wawancara 
dan study pustaka di gunakan sebagai data 
penghitung, data yang di peroleh dari 
lapangan lalu di olah dengan berdasarkan 
jawaban melalui angket yang menggunkan 
rumus Weight Mean Score (WMS).  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian 
Implementasi Kebijakan Peraturan 
Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2016 
Tentang Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-
2015 Di Dinas Pariwisata Dan 
Kebudayaan Kota Bogor yang 
menunjukan hasil akhir penelitian 
dengan nilai rata-rata 3,92 dengan 
kriteria penilaian “Baik” atau “Jelas” atau 
“Memenuhi” atau “Sesuai”.  
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Hasil analisis data berdasarkan 
dimensi dan indikator dikemukakan, 
sebagai berikut:  

A. Komunikasi 

Secara keseluruhan terhadap 
rekapitulasi dimensi Komunikasi dapat 
menunjukan hasil yang Baik / Jelas yang 
dilihat dari nilai rata-rata dari setiap item 
pernyataan/indikator yang ada pada 
dimensi tersebut adalah senilai 3,93 yang 
meliputi Transmisi dalam menyampaikan 
informasi tentang pembinaan 
pengembangan obyek wisata, Clarity/ 
Kejelasan dalam menyampaikan 
informasi tentang pembinaan 
pengembangan obyek wisata dan 
Konsistensi dalam menyampaikan 
informasi tentang pembinaan 
pengembangan obyek wisata. 

Tabel 2. Hasil Rekapitulasi Dimensi 
Komunikasi 

No 
Item 

pernyataan 
Mean 

Kriteria 
penilaian 

1 

Transmisi dalam 
informasi 
Pembinaan 
Pengembangan 
Obyek Wisata  

4,17 Baik 

2 

Clarity / 
Kejelasan dalam 
informasi 
Pembinaan 
Pengembangan 
Obyek Wisata 

3,79 Baik 

3 

Konsistensi 
dalam informasi 
Pembinaan 
Pengembangan 
Obyek Wisata  

3,85 Baik 

Jumlah 3,93 Baik   
 

 Hasil wawancara dengan beberapa 
pimpinan obyek daya tarik wisata dalam 
dimensi komunikasi, yaitu: 

a. Transmisi, informasi yang diberikan 
oleh Disparbud ada dua jalur yaitu 
dengan formal seperti surat resmi dan 

informal seperti komunikasi personal. 
Setiap ada event atau pembinaan, 
Disparbud selalu menghubungi salah 
satu bagian di Museum Munasain, 
dilibatkan dalam hal merancang ikut 
kontribusi atau konsultasi dalam 
pengembangan wisata. 

b. Clarity, informasi yang diberikan Staff 
Disparbud jelas dan mudah dipahami 
karena memakai berbagai macam 
bahasa, yaitu bahasa Indonesia, 
bahasa sunda dan bahasa inggris 
secara santai tidak tergesa-gesa 
maupun lewat medsos. 

c. Konsistensi, pembinaan yang 
dilakukan oleh Aparatur Pemerintah 
Disparbud konsisten, setiap minggu 
bisa kunjungan langsung atau via 
Grup WA. 
 
B. Sumber Daya  

Secara keseluruhan terhadap 
rekapitulasi dimensi Sumber Daya dapat 
menunjukan hasil yang Baik / Memenuhi 
yang dilihat dari nilai rata-rata dari setiap 
item pernyataan/indikator yang ada pada 
dimensi tersebut adalah senilai 3,85 yang 
meliputi Staff memenuhi keahlian dan 
kemampuan dalam pembinaan 
pengembangan obyek wisata, Informasi 
yang diberikan staff guna pengambilan 
keputusan sesuai pada PERDA Kota 
Bogor Tentang RIPPARDA, Fasilitas yang 
disediakan untuk menunjang Pembinaan 
pengembangan obyek wisata, dan dalam 
menyampaikan informasi tentang 
pembinaan pengembangan obyek wisata 
dan Wewenang staff terhadap tugas dan 
tanggung jawab dalam pembinaaan 
pengembangan obyek wisata. 

Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Dimensi 
Sumber Daya 

No 
Item 
pernyataan 

Mean 
Kriteria 
penilaian 

1 
Staff Memenuhi 
Keahlian dan 
Kemampuan 

3,89 Baik 
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dalam 
Pembinaan  

2 

Staff 
Memberikan 
Informasi guna 
Pengambilan 
Keputusan 
Sesuai 
RIPPARDA 

3,97 Baik 

3 
Fasilitas untuk 
Menunjang 
Pembinaan  

3,66 Baik 

4 

Wewenang Staff 
terhadap Tugas 
dan Tanggung 
Jawab dalam 
Pembinaan 

3,91 Baik 

Jumlah 3,85 Baik  
 

 Hasil wawancara dengan beberapa 
pimpinan obyek daya tarik wisata dalam 
dimensi sumber daya, yaitu: 

a. Staff, Staff Disparbud mempunyai 
kapasitas yang baik untuk melakukan 
pembinaan, diarahkan dengan benar 
jika ada kekeliruan dalam proses 
mengembangkan obyek wisata yang 
dilakukan oleh pengelola. 

b. Informasi, Staff Disparbud secara baik 
memberi informasi untuk 
pengambilan keputusan. Seperti 
pengajuan dana hibah, peresmian 
peresmian pembukaan obyek wisata 
dan lain-lain. 

c. Fasilitas, Fasilitas yang disediakan 
oleh Disbudpar yaitu dengan 
mendatangkan tim ahli dan kegiatan 
bimtek yang dilakukan di tempat 
tertentu seperti hotel sehingga 
membuat pengelola merasa nyaman 
dan mudah mengerti di bimtek 
tersebut. 

d. Wewenang, Untuk staff yang 
bertanggung jawab dalam 
permuseuman sudah bekerja dengan 
cukup baik hanya saja ada beberapa 
museum dan cagar budaya dinaungi 

oleh swasata/ Yayasan jadi kurang 
solid. 
 
C. Disposisi 

Secara keseluruhan terhadap 
rekapitulasi dimensi Sumber Daya dapat 
menunjukan hasil yang Baik / Memenuhi 
yang dilihat dari nilai rata-rata dari setiap 
item pernyataan/indikator yang ada pada 
dimensi tersebut adalah senilai 3,90 yang 
meliputi Staff bersedia menerima saran 
dari pengelola wisata dalam pembinaan 
pengembangan obyek wisata, Staff 
bersedia melaksanakan saran dari 
pengelola wisata dalam pembinaan 
pengembangan obyek wisata. 

 

 

Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Dimensi 
Disposisi 

No 
Item 

pernyataan 
Mean 

Kriteria 
penilaian 

1 
Staff Bersedia 
Menerima Saran  

4,16 Baik 

2 
Staff Bersedia 
Melaksanakan 
Saran 

3,65 Baik 

Jumlah 3,90 Baik  

 

Hasil wawancara dengan beberapa 
pimpinan obyek daya tarik wisata dalam 
dimensi disposisi, yaitu: 

Karakteristik implementator dalam 
kesediaan menerima saran, Staff 
Disparbud menerima, seperti contoh 
pengelola berinisiatif membuat buku 
tentang museum lalu staff menerima 
saran tersebut dan akan direncanakan ke 
anggaran dan mendengar keluh kesah 
dan saran dari juru pelihara. 

Karakteristik dalam Kesediaan 
Melaksanakan saran, Tidak ada respon 
dari pihak Disparbud, padahal sudah 
mengajukan dana untuk cat, pembersih 
ruangan dan lain-lain, dan Dari Disparbud 
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ada yang sudah dilaksanakan ada yang 
belum dilaksanakan mungkin di alur 
adminitrasinya aga terhambat. 

 

D. Struktur Birokrasi 

  Secara keseluruhan terhadap 
rekapitulasi dimensi Sumber Daya dapat 
menunjukan hasil yang Baik / Sesuai 
yang dilihat dari nilai rata-rata dari setiap 
item pernyataan/indikator yang ada pada 
dimensi tersebut adalah senilai 4,30 yang 
meliputi Staff melakukan pembinaan 
sesuai SOP dalam pembinaan 
pengembangan obyek wisata dan Staff 
melaksanakan tanggung jawab sesuai 
bidangnya dalam pembinaan 
pengembangan obyek wisata. 

Tabel 5. Hasil Rekapitulasi Dimensi 
Struktur Birokrasi 

No 
Item 

pernyataan 
Mean 

Kriteria 
penilaian 

1 
Staff Melakukan 
Pembinaan 
Sesuai SOP 

4,12 Sesuai 

2 

Staff 
Melaksanakan 
Tanggung Jawab 
Sesuai 
Bidangnya 

3,94 Baik 

Jumlah 4,03 
Baik / 
Sesuai 

 

Hasil wawancara dengan beberapa 
pimpinan obyek daya tarik wisata dalam 
dimensi disposisi, yaitu: 

a. SOP, Setiap sosialisasi pihak dari 
Disparbud sudah sesuai dengan SOP. 
Misalnya pembinaan pandemi, jadi 
dialihkan dari bertemu langsung 
menjadi via virtual dan Sesuai dengan 
SOP, tidak ada yang dilanggar oleh 
staff Dispbudpar. 

b. Fragementasi, staff Disparbud sudah 
melaksanakan tugas sesuai bidangnya 
seperti mempromosikan obyek wisata 
disini sudah sesuai dengan bidagnya, 

lalu pengembangan Obyek Daya Tarik 
wisata pun ada kepala bidangnya 
untuk membinan pengelola-pengelola 
disini. 
 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
implementasi kebijakan Perda tentang 
RIPPARDA  

Setidaknya terdapat dua faktor yaitu 
faktor pendorong dan faktor 
penghambat: 

1. Faktor Pendorong 
a) Sumber daya manusia dari Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota 
Bogor maupun sumber daya 
manusia dari pengelola-pengelola 
obyek daya tarik wisata yang ingin 
memajukan dan selalu 
mengembangkan dengan 
mengarah kepada pembangunan 
kepariwisataan secara 
bertanggung jawab, berkelanjutan 
dan berbasis masyarakat. 

b) Pengunjung obyek daya tarik 
wisata yang setiap tahunnya selalu 
meningkat yang selalu mendapat 
saran dari pengunjung untuk 
mengembangkan obyek daya tarik 
wisata. 

c) Meningkatkan pendapatan asli 
daerah maupun pendapatan 
masyarakat setempat yang 
membuka UMKM maupun menjadi 
pengelola wisata setempat. 
 

2. Faktor Penghambat 
a) Terjadinya pandemi covid-19 

yang memperhambat 
pembinaan, pengawasan, 
pengendalian kepada SDM 
pengelola Obyek Daya Tarik 
Wisata dari awal rencana yang 
tertera pada Perda Ripparda 
tersebut. 

b) Pengunjung Obyek daya tarik 
wisata yang kerap berprilaku 
kurang baik, ada yang merusak 
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benda-benda yang ada di 
tempat wisata. 

c) Anggaran dan hibah untuk 
Obyek Daya Tarik Wisata yang 
kurang dikarenakan anggaran 
sekarang diutamakan untuk 
penanganan covid-19 

d) Ada beberapa museum, cagar 
budaya, obyek wisata yang di 
naungui oleh Yayasan atau 
swasta yang mengakibatkan 
kurang solidnya pembinaan. 

 

 

IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Kesimpulan  

 Penelitian pada variable 
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah 
Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 
Rencana Induk Kepariwisataan Daerah 
Tahun 2016-2025 Di Dinas Pariwisata dan 
Kebudayan Kota Bogor Pelaksanaan telah 
di jalankan dengan baik, yang berdasarkan 
hasil rekapitulasi data secara keseluruhan 
mempunyai nilai rata-rata sebesar 3,92 
dengan kriteria nilai Baik atau Jelas atau 
Memenuhi atau Sesuai. Hal ini menunjukan 
bahwa Implementasi Kebijakan Perda 
Tentang Ripparda telah berjalan dengan 
efektif. Dimensi dengan penilaian tertinggi 
terdapat pada dimensi Struktur Birokrasi 
dengan nilai rata-rata 4,03 dengan kriteria 
nilai Baik atau Sesuai. Setiap sosialisasi 
atau kegaiatan pihak dari Disparbud sudah 
sesuai dengan SOP. Staff Disparbud sudah 
melaksanakan tugas sesuai bidangnya 
seperti mempromosikan obyek wisata 
disini sudah sesuai dengan bidangnya.  

Sedangkan dimensi dengan penilaian 
paling rendah terdapat pada dimensi 
Sumber Daya dengan skor nilai rata-rata 
3,85 dengan kriteria nilai Baik atau 
Memenuhi. kecukupan Staff Disparbud 
mempunyai kapasitas yang baik untuk 
melakukan pembinaan, diarahkan dengan 
benar jika ada kekeliruan dalam proses 
mengembangkan obyek wisata yang 

dilakukan oleh pengelola. Informasi yang 
diberikan Staff Disparbud jelas dan mudah 
dipahami karena memakai berbagai macam 
bahasa, Maupun penyampainnya maupun  
lewat Medsos. Fasilitas yang disediakan 
sebagai menunjang pembinaan dengan 
mendatangkan tim ahli dan Bimtek 
dilaksanakan di Hotel. Kewenangan Satff 
Disparbud staff yang bertanggung jawab 
dalam permuseuman sudah bekerja dengan 
cukup baik hanya saja ada beberapa 
museum dan cagar budaya dinaungi oleh 
swasata/ Yayasan jadi kurang solid. Dan 
skor nilai terendah ada pada indikator 
karakter implementator kesediaan 
melaksanakan saran dengan skor nilai 3,65 
berkriteria Baik, menunjukan hasil 
wawancara dengan pimpinan-pimpinanan 
Obyek Daya Tarik Wisata mengatakan 
Tidak ada respon dari pihak Disparbud, 
padahal sudah mengajukan dana untuk cat, 
pembersih ruangan dan lain-lain. Dari 
Disparbud ada yang sudah dilaksanakan 
ada yang belum dilaksanakan mungkin di 
alur adminitrasinya aga terhambat. Lalu 
saran tentang promosi online harus lebih 
dibenarkan, seperti maps ada beberapa 
yang tidak berfungsi. 

 Faktor penghambat dalam 
implementasi ini adalah diantaranya Covid-
19, pengunjung yang berprilaku kurang 
baik, anggaran yang menurun, beberapa 
obyek wisata dinaungi oleh swasta atau 
Yayasan.  

 Upaya-upaya yang dilakukan oleh 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 
Implementasi ini yaitu melaksanakan 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
secara virtual semasa pandemi meningkat, 
melakukan pembinaan secara rutin, 
bekerja sama dengan travel-travel untuk 
tambah berkembangnya obyek wisata, 
meningkatkan sistem promosi pada media 
social dan mendatangkan tim ahli pada saat 
BIMTEK pengembangan obyek wisata. 

 

Implikasi  

Implikasi Teori 
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 Penyediaan suatu kebijakan yang 
baik sangatlah penting karena untuk 
menciptakan pelayanan prima yang 
merupakan sebuah keharusan untuk di 
wujudkan oleh pemerintah. Oleh karena itu 
dengan adanya kebijakan Perda Ripparda 
apakah pemerintah dalam 
implementasinya sudah menciptakan dan 
menjalankan kebijakan dengan baik secara 
maksimal untuk menciptakan kemudahan, 
kenyamanan, kecepatan dan ke efektifan 
bagi SDM pengelola-pengeloa Obyek Daya 
Tarik Wisata atupun masyarakat. Melalui 
teori Implementasi Kebijakan George C. 
Edward dapat diketahui bahwa 
implementasi kebijakan Perda Tentang 
Ripparda dalam dimensi komunikasi 
terdapat tiga indikator yaitu transmisi, 
clarity/kejelasan, dan konsistensi. 

Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat bermanfaat sebagai bahan masukan 
untuk dijadikan bahan pertimbangan dan 
sumbangan pemikiran yang bermanfaat 
terhadap permasalahan yang menyangkut 
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah 
Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 
Rencana Induk Kepariwisataan Daerah 
Tahun 2016-2025 di Dinas Pariwisata dan 
Kebudayan Kota Bogor. Bahan masukan ini 
bisa dijadikan sebagai basis bagi 
penyempuraan kebijakan (policy 
improvement) RIPPARDA di masa 
mendatang. 
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Abstrak 

Latar Belakang – Tingginya kasus Covid-19 di beberapa daerah, termasuk di Desa Laladon Kecamatan 

Ciomas, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

untuk mengurangi angka lonjakan kasus Covid-19. 

Tujuan – Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan PPKM Darurat 

Covid-19 di Desa Laladon Kecamatan Ciomas. 

Metodologi – Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Teknik 

analisis data penelitian ini diolah berdasarkan jawaban responden melalui angket yang menggunakan 

rumus Weight Mean Score. Kuesioner dalam penelelitian ini menggunakan Skala Likert. Responden 

penelitian adalah masyarakat Desa Laladon. 

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini masyarakat setuju dengan implementasi 

kebijakan PPKM Darurat Covid-19 di Desa Laladon. Kebijakan PPKM Darurat Covid-19 dapat dilihat 

dari berbagai perspektif. Meskipun kebijakan tersebut menjadi solusi terbaik untuk keadaan ini, mobilitas 

masyarakat menjadi terbatas. Pemerintah sudah betul dengan cepat tanggap menciptakan program yang 

diharapkan menjadi solusi. 

Keterbatasan Penelitian – Implementasi kebijakan PPKM Darurat Covid-19 dilakukan di lokasi 

penelitian hanya satu desa dan menggunakan sampel penelitian yang terbatas. 

Keaslian Penelitian – Implementasi kebijakan PPKM Darurat Covid-19 berdasarkan dimensi informasi, 

dukungan sosial, dukungan instansi, dan kemampuan beradaptasi. 

Katakunci: Covid-19, Implementasi Kebijakan, PPKM Darurat 

I. PENDAHULUAN 

Pada pertengahan tahun 2021 dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19 

kembali menyeruak dengan adanya varian baru dari hasil mutasi virus tersebut, kendati hal ini disebabkan 

oleh adanya kebijakan pemerintah dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat 

darurat di lingkup Jawa-Bali. Tentunya kebijakan tersebut menyebabkan efek domino yang mengarah 

pada menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi di masyarakat, seperti hal nya terbatasnya ruang gerak 

usaha kecil mikro menengah dan lain lain yang menyebabkan meningkatnya jumlah masyarakat ekonomi 

rendah. 

Tingginya kasus Covid-19 di beberapa daerah pemerintah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) untuk mengurangi angka lonjakan kasus Covid-19. Peraturan soal pembatasan 

kegiatan darurat di luar Jawa Bali ini akan mengikuti PPKM Darurat yang sekarang sedang berlaku. 

Misalnya, kantor sektor non-esensial harus 100 persen bekerja dari rumah dan sekolah wajib belajar jarak 

jauh. Kebijakan di luar Jawa dan Bali ini akan berlaku mulai 12 Juli 2021.  

Sementara untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Bali akan menerapkan PPKM mikro sebagaimana 

Inmendagri Nomor 17 Tahun 2021. Namun, karena terdapat 43 kabupaten/kota di luar wilayah Jawa dan 

Bali berada pada level 4, maka daerah tersebut diberlakukan aturan seperti PPKM darurat. Selain itu, 

dalam rangka menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, posko 

penanganan Covid-19 di desa melibatkan unsur masyarakat sehingga perlu dilakukan optimalisasi posko.  
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Posko tingkat desa adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi posko penanganan Covid-19 di 

tingkat desa dengan empat fungsi, yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung 

pelaksanaan. Adapun kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat desa dibebankan pada 

dana desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya, melalui APBDes. 

Dalam melaksanakan fungsinya, posko tingkat desa tetap berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 

tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Satgas 

Covid-19 di tingkat nasional. Dengan demikian peran kepala desa menjadi sentral dalam optimalisasi 

fungsi tersebut. Kepemimpinan kepala desa sangat dibutuhkan untuk bisa mengorganisir para anggota 

yang orangnya mungkin terbatas, tetapi apa yang harus dilakukan untuk penanganan Covid-19 harus tetap 

teridentifikasi sebagai bagian dari pencegahan, penanganan, pembinaan, dan melaksanakan fungsi 

pendukung. 

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PPKM darurat di desa, maka dapat dilakukan beberapa langkah-

langkah penting, seperti, kepala desa wajib menerbitkan surat izin/surat keterangan mobilitas warga yang 

keluar dan masuk Pada pertengahan tahun 2021 dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi 

Covid-19 kembali menyeruak dengan adanya varian baru dari hasil mutasi virus tersebut, kendati hal ini 

disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan 

masyarakat darurat dilingkup jawa-bali. Tentunya kebijakan tersebut menyebabkan efek domino yang 

mengarah pada menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi di masyarakat, seperti hal nya terbatasnya 

ruang gerak usaha kecil mikro menengah dan lain lain yang menyebabkan meningkatnya jumlah 

masyarakat ekonomi rendah. 

Tingginya kasus Covid-19 di beberapa daerah pemerintah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) untuk mengurangi angka lonjakan kasus Covid-19. Peraturan soal pembatasan 

kegiatan darurat di luar Jawa Bali ini akan mengikuti PPKM Darurat yang sekarang sedang berlaku. 

Misalnya, kantor sektor non-esensial harus 100 persen bekerja dari rumah dan sekolah wajib belajar jarak 

jauh. Kebijakan di luar Jawa dan Bali ini akan berlaku mulai 12 Juli 2021. Sementara untuk daerah di luar 

Pulau Jawa dan Bali akan menerapkan PPKM mikro sebagaimana Inmendagri Nomor 17 Tahun 2021. 

Namun, karena terdapat 43 kabupaten/kota di luar wilayah Jawa dan Bali berada pada level 4, maka 

daerah tersebut diberlakukan aturan seperti PPKM darurat. Selain itu, dalam rangka menerapkan 

pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, posko penanganan Covid-19 di desa 

melibatkan unsur masyarakat sehingga perlu dilakukan optimalisasi posko. Posko tingkat desa adalah 

lembaga yang dibentuk untuk menjadi posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dengan empat fungsi, 

yaitu pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan.  

Adapun kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan posko tingkat desa dibebankan pada dana desa 

dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya, melalui APBDes. Dalam melaksanakan 

fungsinya, posko tingkat desa tetap berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 tingkat kecamatan, 

kabupaten/kota, dan provinsi yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Satgas Covid-19 di tingkat 

nasional. Dengan demikian peran kepala desa menjadi sentral dalam optimalisasi fungsi tersebut. 

Kepemimpinan kepala desa sangat dibutuhkan untuk bisa mengorganisir para anggota yang orangnya 

mungkin terbatas, tetapi apa yang harus dilakukan untuk penanganan Covid-19 harus tetap teridentifikasi 

sebagai bagian dari pencegahan, penanganan, pembinaan, dan melaksanakan fungsi pendukung.  

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PPKM darurat di desa, maka dapat dilakukan beberapa langkah-

langkah penting, seperti, kepala desa wajib menerbitkan surat izin/surat keterangan mobilitas warga yang 

keluar dan masuk desa, begitu pula bagi warga yang tidak berdomisili tetap di desa itu. Kemudian, kepala 

desa memastikan eksistensi peran posko penanganan Covid19 terlaksana secara efektif dan efisien dalam 

rangka pelaksanaan PPKM darurat dengan menguatkan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan 

pendukung pelaksanaan kegiatan. Desa yang pemerintah kabupaten/kotanya termasuk dalam kebijakan 

PPKM darurat maka harus menindaklanjutinya dengan mengoptimalkan anggaran desa untuk 

pelaksanaan PPKM darurat. Di samping itu, desa dalam rangka optimalisasi anggaran dapat melakukan 

refocusing dan realokasi kegiatan dan anggaran melalui peraturan kepala desa. Peraturan kepala desa 

mengenai penjabaran APBDesa dapat dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah dalam 

penanganan Covid-19. Desa Laladon merupakan salah satu desa di Indonesia yang masyarakatnya terkena 

dampak akibat pandemi Covid-19, sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan wiraswasta. 

Dengan adanya kebijakan PPKM ini mobilitas masyarakat dibatasi sehingga para pekerja bekerja dari 

rumah. 



14 PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 ISBN: 978-602-6585-86-8 

II. METODOLOGI

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dimana peneliti hendak

menggambarkan implementasi kebijakan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang 

PPKM Darurat Corona Virus Disease 2019 Jawa dan Bali. Responden penelitian ini adalah masyarakat 

desa laladon. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:  

a. Kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah angket tertutup, artinya alternative jawabannya sudah

disediakan. Responden hanya memilih salah satu alternatif jawaban yang paling sesuai dengan

pendapatnya.

b. Dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi

dalam bentuk, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang

dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi profil desa.

c. Studi Kepustakaan (Library Research). Teknik penelitian ini memperoleh data sekunder yang

bersumber dari kepustakaan, dokumen dan peraturan perundangundangan terkait implementasi

kebijakan tersebut.

Teknik analisis data penelitian ini dengan data yang diperoleh dari lapangan lalu diolah berdasarkan 

jawaban responden melalui angket yang menggunakan rumus Weight Mean Score. Kuesioner dalam 

penelelitian ini menggunakan Skala Likert Skala yang digunakan adalah skala Likert yang diberi skor 

dengan ketentuan sebagai berikut: Untuk pernyataan yang menghendaki jawaban positif: Jawaban Sangat 

Setuju diberi skor 5. Jawaban Setuju diberi skor 4. Jawaban Cukup Setuju diberi skor 3. Jawaban Tidak 

Setuju diberi skor 2. Jawaban Sangat Tidak Setuju diberi skor 1. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel implementasi kebijakan yang terdapat pada Implementasi kebijakan PPKM Darurat Covid-

19 diukur berdasarkan empat dimensi, yaitu informasi, dukungan sosial, dukungan instansi dan 

kemampuan beradaptasi. Adapun hasil penelitian tentang implementasi kebijakan yang diukur 

berdasarkan keseluruhan dimensi tersebut ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Variabel Implementasi Kebijakan PPKM Darurat Covid-19 

No Indikator Rerata Kategori 

1 Informasi 4,15 Sangat Setuju 

2 Dukungan Sosial 3,6 Setuju 

3 Dukungan Instansi 3,8 Setuju 

4 Kemampuan Beradaptasi 3,9 Setuju 

Rerata 3,9 Setuju 

Sumber: Kuesioner Penelitian 2021 

Pada Tabel 1, implementasi kebijakan menunjukkan bahwa masyarakat Desa Laladon setuju dengan 

rerata 3,9 dimana skor tersebut termasuk kategori Setuju. Dengan hasil rekapitulasi kategori setuju 

tersebut, maka setiap dimensi memiliki deskripsi hasil tersebut sebagai berikut:  

1. Informasi, didukung berdasarkan peraturan Inmendagri No 15 Tahun 2021 Tentang PPKM Darurat

Corona Virus Disease 2019 Jawa dan Bali. Masyarakat merima informasi malui media elektrok dan

aparat desa setempat dan masyarakat setuju dengan kebijakan PPKM Darurat ini.

2. Dukungan Sosial, didukung berdasarkan tokoh-tokoh agama, masyarakat, dan tetangga yang

memberikan motivasi serta bantuan selama pelaksanaan PPKM Darurat.

3. Dukungan Instansi, didukung berdasarkan aparat desa memberikan bantuan, mendirikan posko, serta

melakukan mengawasan selama pelaksanaan PPKM Darurat berlangsung.

4. Kemampuan Beradaptasi, didukung dengan masyarakat merasa mudah, tegang dan bosan dalam

menjalani kebijakan PPKM Darurat yang berlaku mulai 3 Juli sampai 20 Juli yang mengharuskan

masyarakat melakukan aktifitas dirumah saja Kebijakan PPKM Darurat dapat dilihat dari berbagai
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perspektif. Mmeskipun kebijakan tersebut menjadi solusi terbaik untuk keadaan ini, mobilitas 

masyarakat menjadi terbatas. Pemeritah sudah betul dengan cepat tanggap menciptakan program 

yang diharapkan menjadi solusi. 

IV. KESIMPULAN

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas,

maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Upaya pemeritah dalam menanggulangi Covid-19 adalah dengan menerapkan kebijakan PPKM

darurat. Implementasi kebijakan PPKM darurat yang dilaksanakan pada 3 Juli sampai 20 Juli 2021

sudah berjalan dengan efektif.

2) Keterlibatan aparat desa membantu program pemerintah dalam menanggulangi kasus Covid-19,

karena aparat desa lebih memahami situasi dan kondisi masyarakat di lingkungannya.

3) Selama pelaksanaan PPKM darurat aparat desa telah melakukan pengawasan, memberikan bantuan,

dan membuat posko.

4) Kebijakan PPKM darurat memerlukan dukungan dan kesadaran dari masyarakat untuk menaati guna

terlaksananya kebijakan tersebut.

REFERENSI

Abdul Wahab, S. (2004). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. 

Jakarta: Bumi Aksara. 

Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. 

https://www.merdeka.com/peristiwa/kemendagri-minta-fungsi-posko-covid-19-di-ppkmdarurat-

dioptimalkan.html. Diakses 17 Juli 2021. 

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang PPKM Darurat Corona Virus Disease 

2019 Jawa&Bali. 

Islami, S. S., Purnamasari, I., & Seran, G. G. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bogor 

Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor. Jurnal 

Governansi, 6(1), 1–8. https://doi.org/10.30997/jgs.v6i1.2566. 

Ristyawati, A. (2020). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi 

Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. Administrative Law and 

Governance Journal, 3(2), 240-249. 

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Tangkilisan. (2003). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI. 

Usman, N. (2002). Konteks Impementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada. 

Wahab, S. A. (2001). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. 



15 PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 ISBN: 978-602-6585-86-8                                     
 

 

Implementasi Kebijakan PPKM Darurat Covid-19 di Desa 

Citaman Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang  
 

Mohamad Ma’ruf
1
, Gotfridus Goris Seran

2
 

1,2
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda, 

Indonesia 

1
E-mail: moh.maruf.312@gmail.com, 

2
E-mail: ggseran@unida.ac.id 

 

Abstrak 

Latar Belakang – Sejak awal masuknya Covid-19 di Indonesia terdapat 10 program Pemerintah Pusat 

dalam menekan mobilitas sosial, termasuk kebijakan PPKM Darurat di Desa Citaman Kecamatan 

Ciomas Kabupaten Serang. Desa Citaman merupakan salah satu Desa di Kabupaten Serang yang 

termasuk daerah dengan asesmen level 3 yang menjadi sasaran pelaksanaan program PPKM Darurat 

Covid-19. 

Tujuan – Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan PPKM Darurat 

Covid-19 di Desa Citaman Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang. 

Metodologi – Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan Edward 

III. Implementasi kebijakan diukur berdasarkan empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap 

pelaksana dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode 

deskriptif. Instrumen pengumpulan data adalah angket dengan skala pengukuran skala Likert. Jumlah 

sampel penelitian sebanyak 50 orang dari masyarakat Desa Citaman. 

Temuan – Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan PPKM Darurat Covid-19 menunjukkan 

bahwa dimensi komunikasi memiliki skor rerata 3,44 termasuk kriteria baik. Dimensi sikap pelaksana 

mempunyai skor rerata 3,35 termasuk kriteria cukup baik. Dimensi sumber daya memiliki skor rerata 

3,04 termasuk kriteria cukup baik. Dimensi struktur birokrasi mempunyai skor rerata 3,08 termasuk 

kiretria cukup baik. Secara umum, implementasi kebijakan PPKM Darurat Covid-19 mempunyai skor 

rerata 3,26 termasuk dalam kategori cukup baik. 

Keterbatasan Penelitian – Implementasi kebijakan PPKM Darurat Covid-19 dilakukan di lokasi 

penelitian yang terbatas, yaitu hanya satu desa, dan menggunakan sampel penelitian yang terbatas. 

Keaslian Penelitian – Implementasi kebijakan PPKM Darurat Covid-19 berdasarkan dimensi 

komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. 

 

Katakunci: Covid-19, Implementasi Kebijakan, PPKM Darurat, Protokol Kesehatan 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu kebijakan yang digunakan Pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19 adalah 

dengan mengurangi mobilitas sosial melalui penerapan berbagai macam program, mulai dari Karantina 

Wilayah, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PSBB Total, PSBB Parsial, PSBB Transisi, PSBB 

Pengetatan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), PPKM Mikro, PPKM Mikro 

Komunitas, hingga PPKM Darurat.  

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penetapan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dalam pelaksanaan PPKM Darurat 

untuk pendanaan PPKM Darurat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

Kemudian, dijabarkan dalam pelaksanaan PPKM Darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia dan diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan dilakukan 

pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT). Jika tidak mencukupi, maka memanfaatkan 

uang kas yang tersedia melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD yang dikoordinasikan 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, dalam pelaksanaan PPKM Darurat Pemerintah 
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Provinsi, Kabupaten dan Kota didukung penuh oleh TNI, POLRI dan kejaksaan dalam mengoordinasikan 

dan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat. 

Berdasarkan Instruksi Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Provinsi Banten terdapat 

beberapa aturan yang diberlakukan dalam pelaksanaan program PPKM Darurat 2021 di Provinsi Banten, 

yaitu: (a) Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar (sekolah, universitas, akademi, dan tempat pendidikan/ 

pelatihan dilakukan secara daring (online). (b) Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial 

diberlakukan 100% (seratus persen) Work from Home (WfH). (c) Penerapan protokol kesehatan dilakukan 

dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi untuk meminimalisir risiko 

penularan dalam beraktivitas. 

 

II. MATERI DAN METODE 

Konsep/Teori yang Relevan 

Grindle (1980) mengemukakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif 

yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan 

dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk 

mencapai sasaran. Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para 

pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan (Akib, 2012).  

Menurut Edward III, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses 

kebijakan yang posisinya berada di antara tahapan penyusunan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi 

yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut (output, outcome). Menurut Akib (2012), implementasi 

kebijakan Edward III diukur berdasarkan empat dimensi, yaitu: 

1)  Komunikasi (tranmisi, kecepatan informasi, kejelasan informasi, pemahaman masyarakat, 

konsistensi, jangka waktu, dan persiapan). 

2)  Sumber daya (aktivitas petugas, jumlah petugas, media informasi, kemampuan akses, dana 

mencukupi, kepuasan masyarakat, kebutuhan mencukupi, dan fasilitas penunjang). 

3)  Sikap pelaksana (komitmen petugas, komitmen masyarakat, kedisiplinan masyarakat, kedisiplinan 

petugas, ketegasan, transparansi petugas, transparansi masyarakat, kepekaan masyarakat, inovasi, 

efektivitas inovasi, partisipasi masyarakat, dan pendekatan masyarakat). 

4)  Struktur birokrasi (kejelasan standar operasional prosedur, kesesuaian standar operasional prosedur, 

kejelasan struktur birokrasi, dan tangggung jawab petugas). 

 

Metode 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2019), penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel 

atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019), 

pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme 

untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan 

menggunakan angket sebagai instrumen untuk mengumpulkan data. Responden penelitian berjumlah 50 

orang yang ditentukan dari masyarakat Desa Citaman dengan sampel terdiri dari 16 orang dari 

masyarakat dari 3 RT dari RW yang berbeda dan 2 sampel dari RT dan RW yang berbeda. Sampel utama 

terdiri dari masyarakat Kp. Cibarugbug RT/RW 07/04, Kp. Citaman RT/RW 08/05, Kp. Sibopong 

Landeuh RT/RW 06/03 dan 2 sampel dari Kp. Gunung Sumbul.  

Angket sebagai instrumen pengumpulan data disusun berdasarkan skala Likert. Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang/sekelompok orang (Sugiyono, 2019), 

dalam hal ini responden. Jawaban setiap item instrumen mempunyai nilai gradasi dari sangat positif 

hingga sangat negatif dengan pemberian nilai skor 5 untuk sangat setuju, 4 untuk setuju, 3 untuk netral, 2 

untuk tidak setuju, dan 1 untuk sangat tidak setuju. Pengolahan data angket menggunakan rumus Weight 

Means Score (Labovits, et al., 1982) untuk memperoleh skor rerata (mean score). Skor rerata kemudian 

dikonsultasikan dengan rentang skor dan kriteria penafsiran sebagai berikut: 1,00-1,80 (tidak baik); 1,81-
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2,60 (kurang baik); 2,61-3,40 (cukup baik); 3,41-4,20 (baik) dan 4,21-5,00 (sangat baik) (Sugiyono, 

2019). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dimensi Komunikasi 

Indikator tranmisi mendapatkan angka penafsiran 3,76 termasuk kriteria penafsiran baik hal ini 

dikarenakan adanya berbagai dukungan dari media informasi dan komunikasi baik secara nasional 

maupun daerah. Selain itu Desa Citaman telah memasang banner-banner informasi PPKM Darurat di 

Desa Citaman.  

Indikator kecepatan informasi mendapatkan angka penafsiran 3,44 termasuk kriteria penafsiran baik 

hal ini dikarenakan masyarakat selalu mengakses media informasi dan komunikasi melalui telepon seluler 

dan pemerintah selalu memberikan update informasi setiap harinya.  

Indikator kejelasan informasi mendapatkan angka penafsiran 3,60 termasuk kriteria penafsiran baik 

hal ini dikarenakan pemerintah memiliki satu juru bicara yang memberikan informasi dan memiliki 

website khusus informasi Covid-19.  

Indikator pemahaman masyarakat mendapatkan angka penafsiran 3,48 termasuk kriteria penafsiran 

baik. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki website resmi, masyarakat sering bersosialisasi dalam 

berbagai acara keagamaan dan Kantor Desa Citaman memasang banner informasi PPKM Darurat.  

Indikator konsistensi memiliki angka penafsiran 3,18 termasuk kriteria penafsiran cukup baik hal ini 

dikarenakan untuk penutupan kegiatan berjalan baik. Namun, dalam protokol kesehatan pribadi seperti 

masker dan kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial dan keagamaan penerapan protokol 

kesehatan sulit diterapkan. Alasan utama masyarakat Desa Citaman berada di daerah yang masih asri dan 

hijau.  

Indikator jangka waktu memiliki angka penafsiran 3,36 termasuk kriteria penafsiran cukup baik. Hal 

ini dikarenakan pemerintah terlalu cepat dalam mengambil keputusan dan kurangnya waktu kordinasi 

kepada Pemerintah Daerah yang mencukupi.  

Indikator persiapan dalam implementasi kebijakan PPKM Darurat memiliki angka penafsiran 3,20 

termasuk kriteria penafsiran cukup baik hal ini dikarenakan kurangnya jangka waktu untuk berkordinasi 

dan jumlah sumber daya manusia yang terbatas.  

 

Dimensi Sumber Daya 

Indikator aktivitas petugas memiliki angka penafsiran 3,20 termasuk kriteria penafiran cukup baik. 

Hal ini dikarenakan petugas dalam program ini adalah pegawai Kantor Desa Citaman yang memiliki 

pekerjaan lain di Kantor Desa Citaman.  

Indikator jumlah petugas memiliki angka penafsiran 2,86 termasuk kriteria penafsiran cukup baik. 

Hal ini dikarenakan Kantor Desa Citaman tidak mengambil petugas lain dari pegawai Kantor Desa 

Citaman dan luasnya Desa Citaman.  

Indikator media informasi memiliki angka penafsiran 3,40 termasuk kriteria penafsiran cukup baik. 

Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Citaman lebih banyak mengakses informasi dari Pemerintah Pusat 

dibandingkan Pemerintah Daerah dan Desa Citaman atau kecamatan Ciomas tidak memiliki media 

informasi uantuk wilayahnya.  

Indikator kemampuan akses memilki angka penafsiran 3,46 termasuk kriteria penafsiran baik. Hal ini 

dikarenakan masyarakat sudah terbiasa dalam menggunakan media informasi dan komunikasi dala 

kehidupan sehari-hari.  

Indikator dana mencukupi memiliki angka penafsiran 3,04 termasuk kriteria penafsiran cukup baik. 

Hal ini dikarenakan penilaian masyarakat terhadap fasilitas yang diberikan implementer kurang untuk 

mensukseskan PPKM Darurat.  

Indikator kepuasan masyarakat memilki angka penafsiran 2,68 termasuk kriteria penafsiran cukup 

baik. Hal ini dikarenakan pemerintah mewajibkan dan menetapkan peraturan yang berdampak kepada 

ekonomi masyarakat namun, tidak ada solusi untuk meminimalisir dampak.  
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Indikator kebutuhan mencukupi memiliki angka penafsiran 2,62 termasuk kriteria penafsiran cukup 

baik. Hal ini dikarenakan tidak adanya bantuan kepada masyarakat yang terdampak seperti bantuan kuota 

internet untuk pembelajaran masyarakat di sekolah.  

Indikator fasilitas penunjang dalam implementasi kebijakan PPKM darurat memiliki angka 

penafsiran 3,10 hal ini dikarenakan fasilitas penunjang yang diberikan hanyalah tempat mencuci tangan 

dan kurangnya fasilitas protokol kesehatan lain seperti di perkantoran, sekolah, tempat pemerintahan dan 

tempat ibadah.  

 

Dimensi Sikap Pelaksana 

Indikator komitmen petugas memliki angka penafsiran 3,32 termasuk kriteria penafsiran cukup baik. 

Hal ini dikarenakan luasnya Desa Citaman, keadaan geografis Desa Citaman dibandingkan dengan 

peraturan yang ada dan jumlah petugas dari pegawai Desa Citaman yang memiliki tugas yang lain 

membuat komitmen petugas menjadi kurang.  

Indikator komitmen masyarakat memiliki angka penafsiran 3,08 termasuk kriteria penafsiran cukup 

baik. Hal ini dikarenakan kurangnya kebutuhan masyarakat, kebutuhan masyarakat, letak geografis Desa 

Citaman dan keyakinan masyarakat. 

Indikator kedisiplinan masyarakat memiliki angka penafsiran 3.12 termasuk kriteria penafsiran 

cukup baik. Hal ini dikarenakan kurangnya fasilitas yang diberikan dan kurangnya dalam protokol 

kesehatan.  

Indikator kedisiplinan petugas memiliki angka penafsiran 3,20 termasuk kriteria penafsiran cukup 

baik. Hal ini dikarenakankurangnya komitmen petugas dan photo PPKM Darurat dalam banner tidak 

memakai masker.  

Indikator ketegasan petugas dalam kebijakan PPKM Darurat di Desa Citaman adalah 3,38 termasuk 

kriteria penafsiran cukup baik. Hal ini dikarenakan petugas hanya memberikan himbauan dan ketegasan 

sebagai sampel pada tempat-tempat yang bersifat formal dan jumlah petugas yang kurang.  

Indikator transparansi petugas dalam kebijakan PPKM Darurat di Desa Citaman memiliki angka 

penafsiran 3,38 termasuk kriteria penafsiran cukup baik. Hal ini dikarenakan, kantor Desa Citaman telah 

memberikan banyak transparansi dalam setiap program. Namun, pengambilan data kepada masyarakat 

dilaksanakan tanpa kordinasi masyarakat. 

Indikator transparansi masyarakat dalam kebijakan PPKM Darurat di Desa Citaman memiliki angka 

penafsiran 3,66 termasuk kriteria penafsiran baik. Hal ini dikarenakan masyarakat Desa Citaman dalam 

setiap pendataan masyarakat selalu memberikan kejujuran dalam setiap program terutama bantuan dari 

pemerintah.  

Indikator kepekaan masyarakat memiliki angka penafsiran 3,56 termasuk kriteria penafsiran baik. 

Hal ini dikarenakan kejujuran masyarakat dalam setiap program dan tingginya kebutuhan petugas dalam 

keterlibatan masyarakat terutama tempat mencuci tangan yang disediakan.  

Indikator inovasi memiliki angka penafsiran 3,56 termasuk kriteria penafsiran baik. Hal ini 

dikarenakan inovasi tempat mencuci tangan merupakan inovasi terbaru di Desa Citaman dalam mencegah 

pandemi Covid19 di tempat-tempat ibadah meskipun dalam peraturan yang ada ditutupnya tempat ibadah.  

Indikator efektifitas inovasi memiliki angka penafsiran 3,30 termasuk kriteria penafsiran cukup baik. 

Hal ini dikarenakan inovasi yang dibuat adalah mencuci tangan. Namun, untuk inovasi lain yang 

membuat masyarakat tertarik untuk melaksanakan protokol kesehatan belum ada.  

Indikator partisipasi masyarakat memiliki angka penafsiran 3,42 termasuk kriteria penafsiran baik. 

Hal ini dikarenakan petugas hanya menyediakan tempat mencuci tangan dan diserahkan kepada 

masyarakat dan petugas telah berkomunikasi dengan tokoh masyarakat setempat.  

Indikator pendekatan masyarakat dalam implementasi kebijakan PPKM Darurat di Desa Citaman 

memiliki angka penafsiran 3,30 termasuk kriteria penafsiran cukup baik. Hal ini dikarenakan pendekatan 

yang dilakukan petugas pada waktu sebelum implementasi kebijakan PPKM Darurat dan pada saat 

implementasi kebijakan dan sesudahnya tidak ada pendekatan kembali.  
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Dimensi Struktur Birokrasi 

Indikator kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan PPKM 

Darurat di Desa Citaman memiliki angka penafsiran 3,38 termasuk kriteria penafsiran cukup baik. Hal ini 

dikarenakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat petugas di Desa Citaman berbeda dengan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Indikator kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam implementasi kebijakan PPKM 

Darurat di Desa Citaman memiliki angka penafsiran 2,38 termasuk kriteria penafsiran kurang baik. Hal 

ini dikarenakan kurangnya kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP), kurangnya fasilitas pendukung, 

kurangnya fasilitasi pendukung, kurang jelasnya struktur organisasi, kurangnya komitmen dan 

kedisiplinan masyarakat dan implementor.  

Indikator kejelasan struktur organisasi dalam implementasi kebijakan PPKM Darurat di Desa 

Citaman memilikiangka penafsiran 3,20 termasuk kriteria penafsiran cukup baik. Hal ini dikarenakan 

kurangnya jumlah petugas dan kordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, POLRI, TNI dan 

Desa Citaman.  

Indikator tanggung jawab petugas dalam implementasi kebijakan PPKM Darurat di Desa Citaman 

adalah 3,28 termasuk kriteria penafsiran cukup baik. Hal ini dikarenakan petugas yang ada telah berusaha 

melaksanakan tugasnya. Namun, keterbatasan jumlah, luasnya wilayah dan petugas memiliki kesibukan 

lain. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan data-data yang telah diambil dalam hasil penelitian ini, implementasi kebijakan PPKM 

Darurat Covid-19 di Desa Citaman berjalan cukup baik. Peneliti mengambil kesimpulan dari masing-

masing dimensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Dimensi komunikasi pada implementasi kebijakan PPKM Darurat Covid-19 di Desa Citaman secara 

umum mendapatkan angka penafsiran 3,44 termasuk dalam kriteria penafsiran baik. Adapun yang 

termasuk kriteria cukup baik, yaitu persiapan waktu pelaksanaan, persiapan yang matang, dan 

kesesuaian informasi dalam pelaksanaan. 

2) Dimensi sumber daya pada implementasi kebijakan PPKM Darurat Covid-19 di Desa Citaman 

mendapatkan angka penafsiran 3,04 termasuk dalam kriteria penafsiran cukup baik, namun 

kemudahan akses media informasi termasuk dalam kriteria penafsiran baik. 

3) Dimensi sikap pelaksana pada implementasi kebijakan PPKM Darurat Covid-19 di Desa Citaman 

termasuk dalam kriteria penafsiran cukup baik, kecuali kepekaan masyarakat, inovatif dan partisipasi 

masyarakat, serta kejujuran masyarakat memiliki kriteria penafsiran baik. 

4) Dimensi struktur birokrasi pada implementasi kebijakan PPKM Darurat Covid-19 di Desa Citaman 

memiliki angka penafsiran 3,08 angka penafsiran tersebut termasuk dalam kriteria penafsiran cukup 

baik, kecuali pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan angka penafsiran 2,38 

termasuk dalam kriteria penafsiran kurang baik. 

 

Saran 

Dengan memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, adapun yang menjadi saran dalam pelaksanaan 

PPKM Darurat Covid-19 di Desa Citaman, yaitu: 

1)  Dalam dimensi komunikasi, petugas Satgas Covid-19 Desa Citaman, Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebelum mengimplementasikan program untuk menekan 

mobilitas sosial memberikan jangka waktu yang matang untuk mempersiapan program, dilaksanakan 

dengan informasi dalam perencanaan program yang dibuat secara konsisten, memiliki media 

informasi tingkat Desa atau Kecamatan dan membuat banner atau media informasi lainnya terkait 

informasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan digunakan di Desa Citaman. 

2) Dalam dimensi sumber daya, Satgas Covid-19 Desa Citaman bekerja sama dengan TNI, POLRI, 

Kejaksanaan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi untuk memaksimalkan atau menambah 
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petugas dalam pelaksanaan PPKM Darurat di Desa Citaman, Membuat dan memberikan fasilitas 

protokol kesehatan baik untuk masyarakat seperti masker dan fasilitas protokol kesehatan di tempat 

umum seperti di warung-warung dan pasar, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi 

membuat kerjasama untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang mencukupi dalam 

pelaksanaan PPKM Darurat di Desa Citaman. 

3) Dalam dimensi sikap pelaksana, aparatur pemerintah/Satgas Covid-19 Desa Citaman dalam 

menertibkan pelanggaran PPKM Darurat lebih maksimal, meningkatkan komitmen dan kedisiplinan 

dari aparatur pemerintah dan masyarakat, meningkatkan inovasi yang efektif dalam PPKM Darurat 

di Desa Citaman dan meningkatkan pendekatan kepada masyarakat. 

4) Dalam dimensi struktur birokrasi, aparatur pemerintah atau Satgas Covid-19 Desa Citaman harus 

memperbaiki susunan petugas yang ada, memberikan tanggung jawab dalam setiap divisi masing-

masing dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), aparatur pemerintah harus memperjelas Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang disahkan untuk digunakan di Desa Citaman dan melaksanakan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik. 
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Abstrak 

Latar Belakang - pandemi COVID-19 telah merubah tatanan kehidupan masyarakat, dimana 

semua aspek kehidupan masyarakat berubah secara cepat, baik secara ekonomi, social mapun 

budaya di seluruh area. Namun pemerintah memberikan perhatian lebih kepada area publik 

seperti rumah makan, perkantoran dan juga pasar. Upaya pencegahan penyebaran Covid 19 

sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor Di Tempat Kerja Sektor Jasa Dan 

Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada area publik seperti 

pasar, supermarket dan pusat perbelanjaan lainnya adalah dengan membatasi jam operasional 

pasar serta menerapkan 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi 

mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Namun, realitas dilapangan masih banyak ditemukan para 

pelaku ekonomi di pasar tidak melaksanakan intruksi protokol pencegahan COVID-19 ini. 

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impementasi  Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada Pelaku ekonomi di 

Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor.  

Desain/metodologi/pendekatan- Metode yang digunakan adalah metode eksploratif dengan 

pendekatan kualitatif Deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Pasar Ciawi yang berada dibawah 

pengelolaan PD Pasar Tohaga Kabupaten Bogor. Informan dalam penelitian ini sebanyak 8 

informan meliputi: Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Kecamatan Ciawi, Kepala 

Manajer Unit Pasar Ciawi, Pedagang di los sayur Pasar Ciawi, Konsumen di los sayur Pasar 

Ciawi. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi baik metode maupun sumber 

data. Pola analisis data yang meliputi (1) pengumpulan data (2) penyajian data (3) reduksi data 

dan (4) kesimpulan 

Temuan- Hasil penelitian menjunjukan bahwa  Implementasi Kebijakan Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada Pelaku 

Ekonomi di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor masih tergolong belum begitu baik, hal ini 

disebabkan karena dalam pelaksanaan, unsur-unsur seperti komunikasi perihal sosialisasi 

teripinci tidak ada, sumber daya meliputi informasi, sumber daya manusia, wewenang relatif 

rendah serta sikap para pelaksana dan struktur birokrasi yang belum bersinergi sepenuhnya. 

Sumber Daya, khususnya sumber daya manusia yang masih minim dalam pengawasan kegiatan 

di pasar, selain itu kendala yang muncul dalam penerpan protokol pencegahan Penyebaran Covid 

adalah kurangnya kesadaran diri dalam pemakaiaan Masker dan Cuci tangan, serta, serta 

menjaga jarak yang cukup sulit dilakukan 

Batasan penelitian- Keberhasilan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada Pelaku Ekonomi di Pasar  sebagi upaya Pencegahan 

mailto:afmi.apriliani@unida.ac.id
mailto:irma.purnamasari@unida.ac.id
mailto:desi.hasbiyah@unida.ac.id,
mailto:faisaltri.ramdani@unida.ac.id
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penyebaran Covid 19 banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam penelitian ini penulis 

memberikan batasan permasalahan pada eksisiting kebijakan  dilhat dari peranan implementors 

kebijakan.  

Orisinalitas/nilai- Dalam perkembangan paradigma pembangunan,  implentasi kebiajkan 

perlu melihat unsur kebutuhan sasaran kebiajkan. 

Kata kunci:  wisata minat khusus, collaborative governance, aktor, pemberdyaan, kerjasama, 

 

I. PENDAHULUAN 

Kondisi pandemi ini merupakan sebuah perubahan besar bagi segala aspek kehidupan. 

Tidak luput untuk perputaran roda ekonomi yang semakin melumpuh. Pemerintah membuat 

suatu program yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB ini 

kemudian mengalami transisi yang dikenal dengan PSBB secara proporsional dan parsial 

bagi  sektor aktivitas dan tempat seperti transportasi / mobilitas masyarakat, aktivitas 

perkantoran, aktivitas kesehatan, aktivitas industri, aktivitas tempat ibadah,  aktivitas 

perbankan serta aktivitas pasar. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2020 

yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sampai dengan perubahan 

menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) secara proporsional 

sebagai persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pencegahan COVID-19, maka sektor-

sektor yang dianggap sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat diperbolehkan 

beroperasi kembali dengan sejumlah protokoler pencegahan COVID-19. 

Dalam mendukung keberlangsungan usaha sektor jasa dan perdagangan (area publik) pada 

masa pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu dilakukan pengaturan 

pencegahan penularan COVID-19 terhadap pengelola tempat kerja, pelaku usaha, pekerja, 

pelanggan/konsumen dan masyarakat yang terlibat pada sektor jasa dan perdagangan (area 

publik) melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi COVID-19 (New Normal). Untuk 

itu, dalam Surat Edaran Nomor Hk.02.01/Menkes/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan 

Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) Di Tempat Kerja Sektor Jasa Dan Perdagangan 

(Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha, khusunya bagi pengurus atau 

pengelola Tempat Kerja/Pelaku Usaha pada Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) : 

a. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik 

(mendisinfeksi fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali). 

b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan 

konsumen/pelaku usaha.  

c. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).  

d. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai bekerja dan 

konsumen/pelaku usaha di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dengan suhu >37,30C 

(2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta 

untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.  

e. Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker.  

f. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku usaha, 

pelanggan/konsumen dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik 

dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/handsanitizer serta kedisplinan 

menggunakan masker.  

g. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter:  
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h. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat pekerja seperti ruang 

ganti, lift, dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.  

.Dengan adanya kebijakan ini, salah satu area publik yaitu pasar yang berada di Kabupaten 

Bogor sudah mulai beroperasi kembali. Masyarakat mulai beraktivitas seperti biasa dengan 

menerapkan kebudayaan baru berupa program 3M yaitu gerakan Memakai Masker, Mencuci 

Tangan dan Menjaga Jarak yang kemudian oleh pemerintah di sosialisasikan kepada 

masyarakat luas. Protokoler pencegahan COVID-19 3M ini pun serta merta diberlakukan 

sesuai dengan intruksi dari Kementerian Kesehatan menjadi kebiasaan baru dalam 

keseharian. Pasar adalah salah satu area publik yang diizinkan beroperasi oleh pemerintah. 

Dengan pertimbangan berputarnya roda perekonomian dalam perdagangan, maka pasar 

diperbolehkan melakukan kegiatan jual beli dengan beberapa persyaratan yaitu membatasi 

jam operasional sesuai intruksi dari pemerintah serta menerapkan gerakan 3M bagi para 

pelaku ekonomi pasar.  

Namun, realitas dilapangan masih banyak ditemukan para pelaku ekonomi di pasar tidak 

melaksanakan intruksi protokol pencegahan COVID-19 ini. Dalam area pasar, banyak yang 

tidak menyadari pentingnya memakai masker pada masa new normal, mencuci tangan dengan 

sabun dan air mengalir atau hand sanitizer dan menjaga jarak. Padahal sosialisasi tentang 

protokoler pencegahan COVID-19 ini sudah banyak dilakukan. Di beberapa pasar, 

pemerintah bahkan sudah menyiapkan fasilitas cuci tangan yang belum maksimal 

penggunaannya. Masyarakat yang sepertinya belum memiliki kesadaran diri (self awareness) 

bahwa dalam masa new normal ini ada kebiasaan baru yang harus dilakukan pada saat sedang 

berada di area publik. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impementasi Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada Pelaku ekonomi di 

Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor. 
 

II. METODOLOGI 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data 

deskripstif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati (Moleong,2002).  Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya 

kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman 

jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata (Patton dalam Poerwandari, 1998). Tipe 

penilitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian 

deskriptif adalah salah satu metode penelitian yang banyak digunakan pada penelitian yang 

bertujuan untuk menjelaskan suatu kejadian. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2011), penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberikan atau 

menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan 

prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Adapun Lokasi penelitian adalah 

Pasar Ciawi yang merupakan salah satu pasar yang berada di Kecamatan Ciawi Kabupaten 

Bogor dan menjadi salah satu yang paling jujur di Indonesia. Hal itu terbukti dengan 

diberikannya penghargaan Pasar Tertib Ukur 2017 oleh Dirjen Perlindungan Konsumen 

dan Tertib Niaga pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Penelitian ini 
difokuskan pada bagian los sayur yang paling banyak dikunjungi oleh para konsumen. 

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini meliputi teknik Wawancara, 

Observasi sebagai data primer dan dokumentasi, juga studi referensi sebagai data 

sekunder.  Adapun informan dalam penelitian ini adalah :Ketua Gugus Percepatan 
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Penanganan COVID-19 Kecamatan Ciawi, Kepala Manajer Unit Pasar Ciawi, Pedagang di 

los sayur, dan konsumen di los sayur.  

 

III. HASIL DAN DISKUSI 

Pasar Ciawi adalah satu-satunya pasar yang berada di Kecamatan Ciawi yang berada 

dibawah pengelolaan PD. Pasar Tohaga yang berlokasi di Jalan Raya Sukabumi Desa Ciawi 

Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, dengan luas tanah 5420 m
2
, terdiri dari 662 kios dan 101 

los, dilengkapi dengan area parkir seluas +/- 600 m
2
 dan MCK 6 unit.  Di masa Pandemi ini, 

menurut Kepala Pasar Ciawi, Dadang Suryana, kios dan pedagang yang aktif hanya sekitar 

50% dari yang terdaftar. Sehingga mempengaruhi kegiatan ekonomi di yang berlangsung.  

Upaya peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi Corona Virus Disease 

(covid19) di wilayah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor menerbitkan Surat 

Edaran Nomor 510/783/2020  tentang pembatasan waktu operasional pusat perbelanjaan. 

Sebagai upaya tindak lanjut keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas 

percepatan penanganan Covid19.  

Dalam edaran tersebut memperhatikan lima keputusan Pemerintah Pusat dan Pemprov 

Jabar dalam penanganan Covid 19 di wilayah Kabupaten Bogor dengan melakukan 

pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan di Kabupaten Bogor dengan ketentuan jam 

operasional. Pembatasan yang diberlakukan untuk pusat perbelanjaan modern buka pada jam-

jam tertentu yang sudah diinstruksikan Pemkab Bogor yang buka pada jam 11.00 s/d 20.00 

WIB, swalayan atau minimarket buka mulai pukul 10.00 s/d 18.00 WIB dan untuk pasar 

tradisional buka pada pukul 04.00 s/d 12.00 WIB.Selama pembatasan jam operasional pasar 

harus dapat membatasi jumlah pengunjung dalam ruangan dengan aturan sosial distancing 

(jaga jarak) dan SOP protocol kesehatan (penyedia hand sanitizer dan alat pendeteksi tubuh) 

sampai dengan situasi dan kondisi dinyatakan kondusif sesuai perkembangan.  

Keberhasilan dalam Implemntasi dimensi yang sangat mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan menurut Teori Edward III dalam (Winarno 2012) yaitu : 

Communication (komunikasi), Communication (komunikasi), Dispotition or Attitude (sikap), 

Bureaucratic structure (struktur birokrasi). Secara umum Implementasi Kebijakan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Adaptasi Kebiasaan Baru 

(AKB) pada Pelaku Ekonomi di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor sudah diupayakan 

sebagimana hal hal yang dicantumkan dalam Peraturan pemerintah baik dari Pusat, Provinsi, 

maupun pemerintah kabupaten Bogor sendiri. Namun memang belum optimal.  Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Camat Ciawai diketahui bahwa sejak Maret 2020 diumumkannya 

pandemi covid 19, termasuk aktivitas di Pasar Ciawi telah  mengikuti semua kebijakan yang 

dibuat oleh pemerintah antara lain menyediakan fasilitas cuci tangan di beberapa titik, 

membagikan masker kepada para pedagang dan pembeli di waktu-waktu tertentu dan yang 

paling signifikan adalah jam operasional pasar yang dibatasi dari jam 06.00 – 18.00. 

Termasuk setiap ada kebijakan baru pihak Kecamatan akan menyebarluaskan kepada 

seluruh lapisan masyarakat melalui perangkat pemerintah di tingkat Desa, RT/RW dan juga 

kepada PD Pasar Tohaga.  Berdasarkan hasil wawancara dengan manager PD Pasar Tohaga 

menyatakan bahwa sosialisasi Protokol Pencegahan penyebaran Covid 19 sering kita 

ingatkan hamper setiap hari lewat pengeras suara untuk para pedagang dan pengunjung agar 

tetap memakai masker dan mencuci tangan sebelum dan sesudah bertransaksi, meskipun 

memang tidak ada banner/spanduk khusus di pasar tentang peringatan pencegahan covid. 19. 

Sehingga semua anjuran protokol pencegahan Covid dan Adaptasi Kebiasaan baru ini 

khusunya untuk penggunaan masker atau cuci tangan bagi para penjual dan pembeli 

terkadang diabaikan, mereka lengah atau lupa. Namun disisi lain Pedagang juga banyak yang 

sudah sadar menyediakan hand sanitizer di los nya masing-masing.  
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Kendala lainnya dalam implementasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

masyarakat (PSBB) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada Pelaku Ekonomi Pasar di 

Pasar Ciawi adalah keterbatasan Sumberdaya, khusunya personil dalam pengawasan/ 

monitroing aktivitas di pasar. Karena keterbatasan personil di PD pasar Tohaga, artinya belum ada 

petugas khusus untuk memberikan pengawasan lebih lanjut, yang dilakukan oleh PD Pasar 

Tohaga adalah melakukan monitoring dengan mengandalkan tim security atau satu dua orang 

dari manajemen saja.  

Selain itu Kondisi pasar yang padat dan memiliki ukuran yang tidak luas, menjadi salah 

satu kendala dalam menerapkan protokoler 5M. Penataan pola tata ruang pasar Ciawi yang 

sangat terbatas (Kurang dari 1 meter antara kios satu berhadapan dengan kios yang lain) 

mengakibatkan penumpukan pembeli pada waktu-waktu tertentu. Pasar menjadi tempat 

keramaian publik, hampir mustahil menerapkan jaga jarak fisik aman baik pedagang maupun 

pengunjung. Namun jarak lapak yang berdempetan, akses jalan yang sempit, hampir tak ada 

ruang warga pasar untuk tidak berdesak-desakan apalagi tak bersentuhan. Selain lahan yang 

terbatas dengan jumlah pedagang yang mencapai ratusan. Juga karena kontak ketika transaksi 

jual beli mustahil jika dihilangkan. Rata-rata sudah tertib pakai masker dan cuci tangan, 

namun yang belum memang jaga jarak. Karena juga lokasinya yang tidak memungkinkan. 

Sangat sulit menerapkan physical distancing bila sudah mengunjungi pasar. Walaupun daerah 

sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), aktivitas mobilitas masyarakat 

di pasar tetap tinggi. Dalam penelitian di lapangan, selasar pasar hanya berjarak 0,8 m saja. 

Sehingga ketika ada beberapa pengunjung saja dalam satu titik, akan terjadi penumpukan 

pada titik tersebut. 

 
 

IV. KESIMPULAN 
 

Hasil penelitian menjunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada Pelaku Ekonomi di 

Pasar Ciawi Kabupaten Bogor masih tergolong belum begitu baik, hal ini disebabkan karena 

dalam pelaksanaan, unsur-unsur seperti komunikasi perihal sosialisasi teripinci tidak ada, 

sumber daya meliputi informasi, sumber daya manusia, wewenang relatif rendah serta sikap 

para pelaksana dan struktur birokrasi yang belum bersinergi sepenuhnya. Sumber Daya, 

khususnya sumber daya manusia yang masih minim dalam pengawasan kegiatan di pasar, 

selain itu kendala yang muncul dalam penerpan protokol pencegahan Penyebaran Covid 

adalah kurangnya kesadaran diri dalam pemakaiaan Masker dan Cuci tangan, serta, serta 

menjaga jarak yang cukup sulit dilakukan 
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Abstrak 

Latar Belakang – Trend pariwisata dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan, saat ini timbul 

kecenderungan wisatawan yang lebih menyukai pariwisata minat khusus. Adanya kecenderungan pada 

pariwisata minat khusus menghadirkan wisatawan yang lebih menghargai lingkungan, alam dan 

budaya. Setiap daerah memiliki budaya dan kearifan lokal dengan ciri khasnya masing-masing, 

begitupun dengan Kampung Adat Urug yang merupakan desa wisata yang masuk ke dalam kategori 

destinasi wisata budaya. Dalam mengembangkan kearifan lokal sebagai pariwisata budaya dibutuhkan 

model dan strategi khusus yang dilaksanakan untuk mengembangkan destinasi wisata budaya yang ada. 

Tujuan – Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kearifan lokal Kampung Adat Urug, 

mengidentifikasi potensi pariwisata budaya berbasis kearifan lokal Kampung Adat Urug, dan 

mengembangkan kearifan lokal Kampung Adat Urug sebagai pariwisata budaya. 

Metodologi – Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif, analisis data dilakukan menggunakan model interaktif. Hasil observasi lapangan 

dan wawancara mendalam diidentifikasi sambil direduksi dan selanjutnya dilakukan analisis seluruh 

data dan disimpulkan dengan melihat kaitannya dengan konteks permasalahan. 

Temuan – Potensi kearifan lokal Kampung Adat Urug yang dapat dikembangkan sebagai pariwisata 

budaya meliputi prinsip ngaji diri, budaya pamali, budaya gotong royong, sistem kepemimpinan adat, 

upacara adat, dan rumah adat. Pengembangan kearifan lokal sebagai pariwisata budaya dapat 

menggunakan model dan strategi pendekatan kemitraan (public-private-people partnership) melalui 

pengembangan sumber daya manusia pariwisata, peningkatan promosi melalui e-tourism, serta 

penguatan komitmen dan peran pemangku kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat. 

Keterbatasan Penelitian – Penelitian ini masih bersifat deskriptif tentang kearifan lokal yang dapat 

dikembangkan sebagai pariwisata budaya. 

Keaslian Penelitian – Desain model dan formulasi strategi pengembangan kearifan lokal sebagai 

pariwisata budaya berdasarkan pendekatan kemitraan (public-private-people partnership). 

 

Katakunci: Kampung Adat Urug, Kearifan Lokal, Pariwisata Budaya, Public-Private-People 

Partnership 

I. PENDAHULUAN 

World Tourism Organization memandang pariwisata (tourism) sebagai activities of person 

traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year 

for leisure, business and other purposes. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

2009 tentang Kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, 

atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara (Pasal 1 angka 1). 

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang 

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 angka 3). 
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Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan pemerintah karena merupakan salah satu sumber 

devisa negara yang mampu memberikan sumbang dalam pembangunan nasional. Perkembangan 

pariwisata saat ini semakin pesat dan beragam, keberagaman wisata tersebut dapat dijadikan sebagai 

destinasi pariwisata yang menarik sehingga menjadi tujuan utama wisata dunia. Saat ini timbul 

kecenderungan wisatawan yang lebih menyukai pariwisata minat khusus. Dengan adanya kecenderungan 

pada pariwisata minat khusus menghadirkan wisatawan yang lebih menghargai lingkungan, alam dan 

budaya. Interaksi sosial juga telah menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi karena merupakan bagian dari 

pengembangan wisata, khususnya wisata budaya. 

Dalam hal ini dibutuhkan strategi dan model pengembangan sebagai alternatif solusi di tengah 

gemuruhnya destinasi pariwisata yang semakin pesat dan beragam. Mustafa (2020) menguraikan bahwa 

ada lima pendekatan pengembangan pariwisata yang perlu diketahui dan diaplikasikan dalam 

pembangunan dan pengembangan pariwisata yaitu, pertama pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal, 

kedua pendekatan berkelanjutan, ketiga pendekatan kesisteman, keempat pendekatan kewilayahan, 

kelima pendekatan dari sisi penawaran (supply). Maka dari itu potensi wisata yang dimiliki suatu daerah 

perlu dimanfaatkan dan dikelola secara optimal. Salah satu daerah yang memiliki potensi wisata budaya 

berbasis kearifan lokal adalah Kampung Adat Urug, yang berada di wilayah Desa Urug, Kecamatan 

Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kampung Adat Urug mempunyai potensi wisata yang sangat besar sehingga 

dapat dikembangkan menjadi obyek wisata budaya unggulan. 

Kampung Adat Urug memiliki tatanan kehidupan masyarakat yang penuh dengan kearifan lokal 

dalam mempertahankan tradisi yang diwariskan secara turun temurun, serta memiliki kondisi alam yang 

masih alami dan terjaga hingga kini. Sedangkan yang menjadi tantangan dalam pengembangan pariwisata 

budaya adalah rendahnya pemahaman masyarakat setempat terhadap potensi wisata budaya, serta 

perencanaan yang belum terintegrasi dengan baik. Jika sudah terlihat produk wisata yang disajikan maka 

respon dan partisipasi dari masyarakat serta pemerintah dirasa sangat penting untuk berperan aktif dalam 

upaya pengembangan pariwisata budaya di Kampung Adat Urug, sehingga aktivitas wisata yang ada di 

Kampung Adat Urug tidak termasuk ke dalam jenis aktivitas wisata yang pasif. 

 

II. METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan di Kampung Adat Urug, Desa Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten 

Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu 

metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif kemudian dijabarkan secara deskriptif (Sugiyono, 

2019). Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan kearifan lokal Kampung Adat 

Urug yang dapat dikembangkan sebagai pariwisata budaya. 

Data primer penelitian dikumpulkan dari Kampung Adat Urug melalui observasi partisipatif 

(participant observation) dan wawancara mendalam (in-depth interview). Data sekunder penelitian 

dikumpulkan melalui studi terhadap dokumen dan pustaka terkait dengan masalah penelitian. Data 

penelitian yang terkumpul, berdasarkan model interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019), 

dideskripsikan dengan cara mereduksi data (data reduction), menyajikan data (data display), dan 

menginterpretasi/menarik kesimpulan (conclusion drawing). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Potensi Kearifan Lokal sebagai Pariwisata Budaya 

Kampung Adat Urug, dinamai lain Lembur Urug, termasuk dalam wilayah pemerintahan Desa 

Urug, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Kampung Adat Urug berbatasan dengan Desa Harkatjaya 

Kecamatan Sukajaya di sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya dan Desa 

Curug Bitung Kecamatan Nanggung di sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Cisarua dan Desa Pasir 

Madang Kecamatan Sukajaya di sebelah Barat, serta berbatasan dengan Desa Nanggung Kecamatan 

Nanggung di sebelah Timur. Kampung Adat Urug terletak pada koordinat 6° 34' 42" Lintang Selatan dan 

106° 29' 28" Bujur Timur, dengan luas wilayah 10 Ha. Kampung Adat Urug memiliki jarak tempuh dari 

ibukota Kabupaten Bogor sekitar 48 Km. 
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Kampung Adat Urug memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang terus dilestarikan hingga kini. 

Kearifan lokal, disebut sebagai talek  (aturan), dijadikan sebagai pedoman masyarakat Kampung Adat 

Urug dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Talek diwariskan secara turun-temurun melalui lisan. 

Aturan yang sudah ditetapkan di Kampung Adat Urug, apabila dilanggar, mendapatkan sanksi adat yang 

disebut kawalat. Kampung Adat Urug memiliki kearifan lokal sebagai berikut: 

Pertama: Prinsip Ngaji Diri. Ngaji Diri (memahami diri sendiri) menjadi prinsip dan pandangan 

hidup masyarakat Kampung Adat Urug yang diwariskan oleh leluhur sebagai ajaran dasar tentang 

pembinaan moral dalam arti mengoreksi diri sendiri (Tabel 1). 

 

Tabel 1. Prinsip Ngaji Diri Kampung Adat Urug 

Prinsip Arti 

Mipit amit ngala menta Mengambil atau memetik sesuatu harus meminta ijin 

kepada pemiliknya 

Murah bacot muran congcot Sikap ramah kepada sesama, dan mau berbagi 

Ulah hareup teuing bisi tijongklok, ulah tukang teuing 

bisi tijengkang 

Jangan terlalu depan nanti tersungkur, jangan terlalu 

belakang nanti terlentang 

Nafsu kasasar lampah badan anu katempuhan Jika terbawa nafsu maka badan yang akan menanggung 

akibatnya 

 

Kedua: Budaya Pamali. Pamali merupakan budaya yang melekat erat pada masyarakat Kampung 

Adat Urug. Pamali menjadi aturan yang mengikat kehidupan masyarakat Kampung Adat Urug (Tabel 2). 

 

Tabel 2. Budaya Pamali Kampung Adat Urug 

Unsur Isi 

Nilai Aturan 

Norma 1. Larangan menjual beras atau padi hasil panen 

2. Larangan berbicara saat pertama menumbuk padi hasil panen 

3. Larangan berbicara dan berbisik saat pertama memasak hingga matang beras hasil panen 

4. Larangan mencuri (memetik dan mengambil harus meminta izin kepada sang pemilik/mipit 

amit ngala menta) 

5. Larangan menebang pohon sembarangan 

Pelaku Masyarakat Kampung Adat Urug 

Sanksi Pelanggaran terhadap aturan mendapatkan karma (kawalat) 

 

Ketiga: Budaya Gotong Royong. Gotong royong adalah budaya yang melekat erat pada masyarakat 

Kampung Adat Urug. Dalam falsafah Sunda dikenal istilah silih asuh, silih asah, silih asih, siling elingan 

ilmu pangempuh kadagelan, istilah tersebut memiliki makna untuk saling melindungi, membantu, 

mengayomi, menasihati dan mengingatkan. Nilai yang terkandung dalam falsafah tersebut merupakan 

pedoman masyarakat dalam menjalankan kegidupan, seperti budaya gotong royong. Contoh perilaku 

gotong royong yang dilakukan masyarakat Kampung Adat Urug yaitu dalam proses pertanian yang 

dilakukan bersama-sama seperti menanam padi, panen padi, menumbuk padi milik Ketua Adat bersama-

sama, dan memperbaiki jalan bersama-sama. 

Keempat: Sistem Kepemimpinan Adat. Sistem kepemimpinan Kampung Adat Urug dipimpin oleh 

2 pemimpin, yang pertama pemimpin formal, yaitu Kepala Desa yang dibantu oleh 4 Ketua RW dan 15 

Ketua RT. Kemudian yang kedua adalah pemimpin informal yang terdiri dari 3 Ketua Adat. Kampung 

Adat Urug terbagi kedalam tiga wilayah, yaitu Urug Tonggoh atau Urug Atas yang dipimpin oleh Abah 

Sukardi, Urug Tengah yang dipimpin oleh Abah Amat, dan Urug Lebak atau Urug Bawah yang dipimpin 

oleh Abah Ukat. Urug Lebak merupakan pusat pimpinan dari keseluruhan wilayah Kampung Adat Urug. 

Pembagian wilayah ketua adat bertujuan agar adanya pemerataan terhadap semua wilayah di Kampung 

Urug serta untuk mempermudah jalannya pelaksanaan acara adat. 

Kelima: Upacara Adat. Kampung Adat Urug kaya akan budaya dan dalam kehidupannya tidak 

terlepas dari kegiatan-kegiatan adat. Terdapat lima upacara adat (sidekah) yang dilaksanakan dalam satu 

tahun di Kampung Adat Urug (Tabel 3). 
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Tabel 3. Upacara Adat Kampung Adat Urug 

Upacara Adat Keterangan 

Sidekah Rowah Dilaksanakan pada bulan Rowah (Sya’ban) tanggal 12.  

Sidekah Bumi Dilaksanakan sebelum menanam padi yang mengacu pada prinsip mipit amit 

ngala menta (mengambil dan memetik harus meminta izin kepada yang punya) 

Seren Taun Dilaksanakan ketika seluruh masyarakat Kampung Adat Urug sudah selesai 

panen raya padi 

Mulud Dilaksanakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 

tanggal 12 Mulud (Rabi’ul Awal), dinamai lain Muludan 

Ponggokan/Seren Pataunan  Dilaksanakan dalam rangka perayaan tahun baru Islam pada tanggal 1 Muharam 

 

Keenam: Rumah Adat. Di Kampung Adat Urug terdapat empat bangunan adat yang merupakan 

peninggalan para leluhur. Keempat bangunan tersebut harus terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat 

Kampung Adat Urug, yaitu: 

a)  Gedong Ageung: Bangunan adat ini merupakan gedung utama atau pusat kepemimpinan ketua adat 

Kampung Adat Urug. Fungsi dari bangunan utama ini selain sebagai pusat kepemimpinan adat 

digunakan juga tempat masyarakat dapat berkumpul, serta tempat melakukan upacara adat seperti 

seren taun, sedekah rowah, sedekah bumi, ponggokan, dan mulud. Tamu atau wisatawan yang 

datang ke Kampung Adat Urug akan singgah di Gedong Ageung untuk istirahat atau berbincang 

dengan ketua adat (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gedong Ageung 

 

b)  Gedong Paniisan/Gedong Luhur: Gedong Paniisan disebut juga Gedong Luhur merupakan bangunan 

kedua yang ada di Kampung Adat Urug. Gedong Paniisan/Gedong Luhur hanya dapat dimasuki oleh 

Ketua Adat Kampung Adat Urug pada hari terakhir upacara Seren Taun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Gedong Paniisan/Gedong Luhur 
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c)  Gedong Alit: Bangunan yang ketiga, yaitu Gedong Alit (gedung kecil), merupakan tempat makam 

leluhur Kampung Adat Urug. Gedung Alit ini hanya boleh dimasuki oleh Ketua Adat pada upacara 

Seren Taun dan penyambutan 1 Muharam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Gedong Alit 

 

d)  Leuit: Leuit merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi hasil panen. 

Masyarakat diwajibkan menyimpan hasil panennya di Leuit. Ketentuan tersebut merupakan sebuah 

aturan adat yang harus dipatuhi oleh masyrakat Kampung Adat Urug. Pengambilan hasil panen pun 

tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Pengambilannya memiliki hari-hari tertentu seperti hari 

Kamis dan Minggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 4. Leuit 

 

 

2.  Pengembangan Kearifan Lokal sebagai Pariwisata Budaya 

Kearifan lokal Kampung Adat Urug potensial untuk dikembangkan sebagai pariwisata budaya 

unggulan. Pengembangan kearifan lokal sebagai pariwisata budaya tersebut dapat menggunakan model 

dan strategi pendekatan kemitraan (public-private-people partnership) melalui upaya-upaya sebagai 

berikut: 

Pertama: Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata. Keberadaan sumber daya manusia 

sangat penting dalam pengembangan pariwisata karena merupakann salah satu faktor yang dapat 

memajukan sektor pariwisata. SDM juga menjadi penggerak bagi keberlangsungan industri pariwisata. 

SDM pariwisata merupakan seluruh aspek manusia yang mendukung kegiatan wisata dengan tujuan 
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untuk memenuhi kebutuhan pariwisata, sehingga terciptanya kepuasan wisatawan yang berdampak pada 

peningkatan ekonomi, kesejahteraan, dan kelestarian budaya. Dalam upaya mengembangan kualitas dan 

kuantitas SDM dalam bidang kepariwisataan dapat melalui jenjang pendidikan formal dan non formal. 

Peningkatan kualitas SDM bidang pariwisata dapat dilakukan melalui setidaknya dua strategi, yaitu: 

a)  Pendidikan (Education): Kegiatan pendidikan kepariwisataan kepada masyarakat Kampung Adat 

Urug dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan terkait dengan penerapan sadar wisata, 

sehingga masyarakat paham akan pentingnya pengembangan pariwisata yang dapat memberikan 

peluang ekonomi dan kesejahteraan. 

b) Pelatihan (Training): Tujuan dilakukannya pelatihan kepariwisataan kepada masyarakat adalah untuk 

peningkatan SDM sehingga masyarakat dapat lebih kreatif dan menarik wisatawan untuk berkunjung. 

Contoh pelatihan yang dapat dilaksanakan adalah pelatihan dalam mengkomunikasikan kearifan 

lokal, membuat kerajinan tangan, kuliner, dan lain-lain. 

Kedua: Peningkatan Promosi melalui E-Tourism. Di jaman yang serba digital ini, proses pemasaran 

atau promosi akan lebih mudah dan luas jangkauannya sehingga siapapun dapat melakukan promosi 

melalui platform digital. E-tourism merupakan salah satu konsep yang bergerak dalam bidang pariwisata 

yang menggunakan sarana digital sebagai sarana promosi. Konsep e-tourism dinilai lebih efektif dan 

efisien untuk mengenalkan pariwisata budaya Kampung Adat Urug kepada dunia. 

Ketiga: Penguatan Komitmen dan Peran Pemangku Kepentingan. Komitmen dan peran pemerintah, 

swasta dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan pariwisata budaya diperkuat sebagai berikut: 

a)  Peran Sektor Publik/Pemerintah: Sektor publik mencakup seluruh jajaran organisasi publik, mulai 

dari pemerintah di tingkat pusat hingga pemerintah daerah (termasuk dinas pariwisata daerah). 

Keterlibatan sektor publik/pemerintah sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Sektor publik 

membentuk komponen inti sebuah pariwisata, peran kunci dari sektor publik adalah untuk 

menyediakan kerangka peraturan dan kebijakan, infrastruktur dasar dan fasilitas, manajemen 

destinasi, pemasaran dan promosi, pendidikan dan pelatihan, dan layanan esensial. 

b) Peran Sektor Swasta: Sektor swasta berkisar dari perusahaan yang terintegrasi secara vertikal dan 

horizontal seperti perusahaan tur, maskapai penerbangan, jaringan hotel, serta bisnis keluarga lokal 

yang terpencil, seperti toko kerajinan dan penginapan. Perusahaan swasta menyediakan produk 

pariwisata dasar, fasilitas dan layanan penting, seperti akomodasi, transportasi, restoran, retail, 

berbagai atraksi, bahkan pengalaman. Sektor swasta memainkan peran penting dalam pengembangan 

dan pengelolaan pariwisata dan harus terlibat secara setara dengan pemerintah pusat dan daerah 

dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan. 

c) Partisipasi Masyarakat: Pariwisata, termasuk pariwisata budaya berbasis kearifan lokal, dapat dilihat 

sebagai kendaraan untuk mengubah masyarakat lokal secara positif dan memberikan alternatif yang 

lebih berkelanjutan. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengembangkan wisata budaya 

berbasis kearifan lokal dan untuk mendukung dan menjunjung tinggi budaya lokal. Selain itu, 

keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata memastikan pertumbuhan 

kesempatan kerja sehingga dapat meningkatkan mata pencaharian dan menghasilkan sumber 

pendapatan yang menguntungkan. 

 

IV. KESIMPULAN 

Penelitian mengenai model dan strategi pengembangan kearifan lokal sebagai pariwisata budaya di 

Kampung Adat Urug menyimpulkan dua hal. Pertama, potensi kearifan lokal yang dapat dikembangkan 

sebagai pariwisata budaya meliputi prinsip ngaji diri, budaya pamali, budaya gotong royong, sistem 

kepemimpinan adat, upacara adat, dan rumah adat. Kedua, pengembangan kearifan lokal sebagai 

pariwisata budaya dapat menggunakan model dan strategi pendekatan kemitraan (public-private-people 

partnership) melalui pengembangan sumber daya manusia pariwisata, peningkatan promosi melalui e-

tourism, serta penguatan komitmen dan peran pemangku kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat. 
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Abstrak 

Latar Belakang – Salah satu jenis pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah adalah 

pelayanan administrasi kependudukan, dicontohkan pembuatan e-KTP. Persentase kepemilikan e-KTP 

di Kabupaten Sukabumi sudah mencapai 99,66% dan persentase perekaman KTP-el sudah mencapai 

98,09%. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Nomor 443.1/2978/Dukcapil tanggal 16 

Maret 2020 perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan Corona Virus Disease 

(Covid-19) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota agar 

memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara efisien dan efektif. 

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan e-KTP 

di masa pandemi Covid-19 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi. 

Metodologi – Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan e-KTP diukur berdasarkan sembilan dimensi, 

yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya/tarif pelayanan, produk 

spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran 

dan masukan, serta sarana dan prasarana pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner. Data sekunder 

dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi pustaka. Data kuesioner diolah dengan rumus Weight 

Mean Score untuk memperoleh skor rerata sebagai kriteria untuk menginterpretasi hasil penelitian. 

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan e-KTP di 

masa pandemi Covid-19 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi secara 

umum mendapatkan skor rerata 3,10 yang dikategorikan baik. Kepuasan masyarakat tersebut 

dikategorikan baik berdasarkan penilaian terhadap dimensi persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, 

waktu penyelesaian, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, 

perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan, serta sarana dan prasarana pelayanan. 

Keterbatasan Penelitian – Penelitian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan e-KTP menggunakan 

lokus dan sampel yang terbatas. 

Keaslian Penelitian – Penelitian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan e-KTP berdasarkan 

dimensi persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya/tarif pelayanan, produk 

spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran 

dan masukan, serta sarana dan prasarana pelayanan. 

 

Katakunci: Administrasi Kependudukan, Kepuasan Masyarakat, Pandemi Covid-19, Pelayanan Publik 

I. PENDAHULUAN 

Pelayanan publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, Pasal 1 angka 1, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 
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Salah satu jenis pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, 

dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, adalah pelayanan 

administrasi kependudukan, dicontohkan pembuatan e-KTP. Sebelum membuat e-KTP, masyarakat harus 

mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 63 ayat (1), bahwa 

“Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah 

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”.  

Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk 

Kabupaten Sukabumi menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi berjumlah 2.626.762 jiwa 

pada Juli 2021. Penduduk yang telah wajib e-KTP sebanyak 1.882.605 jiwa. Penduduk yang sudah 

melakukan perekaman e-KTP sebanyak 1.882.605 jiwa. Penduduk yang belum melakukan perekaman e-

KTP sebanyak 36.012 jiwa. Persentase kepemilikan e-KTP di Kabupaten Sukabumi sudah mencapai 

99,66% dan persentase perekaman KTP-el sudah mencapai 98,09%.  

World Health Organization (WHO) secara resmi mendeklarasikan corona virus disease (Covid-19) 

sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Adanya pandemi Covid-19 ini berdampak pada perubahan 

pola kerja di seluruh dunia, termasuk pelayanan publik bidang administrasi kependudukan (adminduk) di 

Indonesia. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat No. 443.1/2978/Dukcapil tanggal 16 

Maret 2020 perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan Corona Virus Disease 

(Covid-19) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota agar 

memberikan pelayanan administrasi kependudukan secara efisien dan efektif.  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi sebagai penyelenggara pelayanan 

publik bidang administrasi kependudukan, termasuk di dalamnya pelayanan e-KTP, dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat Kabupaten 

Sukabumi. Berdasarkan gambaran demikian, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan e-KTP di masa pandemi Covid-19 pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi. 

 

II. METODOLOGI 

Kepuasan masyarakat menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja 

pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 21, dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kepuasan masyarakat 

diukur berdasarkan sembilan dimensi, yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu 

penyelesaian, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku 

pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan, serta sarana dan prasarana pelayanan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data primer 

dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner disusun berbentuk empat pilihan berdasarkan skala Likert, 

mulai dari pilihan “tidak baik” diberi skor 1, “kurang baik” 2, “baik” 3, dan “sangat baik” 4. Peneliti 

membagikan kuesioner kepada masyarakat yang dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sukabumi, dimana masyarakat yang terpilih sebagai responden ditentukan secara accidental 

sampling. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dan studi pustaka. Data kuesioner diolah 

dengan rumus Weight Mean Score untuk memperoleh skor rerata sebagai kriteria untuk menginterpretasi 

hasil penelitian, dimana skor rerata 1,00-2,59 kategori tidak baik; 2,60-3,06 kategori kurang baik; 3,07-

3,53 kategori baik; dan 3,54-4,00 kategori sangat baik. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan e-KTP di masa pandemi Covid-19 pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi yang diukur berdasarkan dimensi persyaratan 

pelayanan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis 



36 PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 ISBN: 978-602-6585-86-8                                     
 

 

pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan, serta 

sarana dan prasarana pelayanan adalah sebagai berikut: 

Pertama: Persyaratan Pelayanan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

masyarakat yang ingin membuat KTP-el adalah: (1) Masyarakat (pemohon) telah berusia 17 tahun, (2) 

adanya surat pengantar dari RT/RW dan Lurah/Kepala Desa, (3) Foto copy Kartu Keluarga (KK), (4) 

Foto copy Akta Kelahiran, (5) Foto copy Akta Nikah atau Akta Kawin,(6) Surat keterangan pindah dari 

Disdukcapil daerah asal (bagi WNI yang pindah dari satu daerah), (7) Surat Keterangan atau Kartu Izin 

Tinggal Tetap (bagi WNA), (8) Mengisi formulir permohonan pembuatan KTP-el baru yang telah 

disediakan. Dimensi persyaratan pelayanan memperoleh skor rerata 3,07 yang dikategorikan baik. 

Kedua: Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan, termasuk pengaduan. Prosedur pelayanan menjadi pijakan bagi pemberi dan penerima layanan 

dalam memberi dan menerima layanan. Pembuatan KTP-el didasarkan pada adanya standar operasional 

prosedur (SOP) yang digunakan. Dimensi prosedur pelayanan memperoleh skor rerata 2,93 yang 

dikategorikan kurang baik. 

Ketiga: Waktu Penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh 

proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Waktu penyelesaian berkenaan dengan waktu yang 

dibutuhkan dalam penyelesaian pembuatan KTP-el. Berdasarkan SOP yang ada, maka waktu pembuatan 

KTP-el normalnya adalah tiga hari, terhitung sejak berkas kelengkapan data diberikan masyarakat atau 

pemohon kepada pegawai Disdukcapil dan berkas tersebut dinyatakan lengkap. Dimensi waktu 

penyelesaian memperoleh skor rerata 2,30 yang dikategorikan kurang baik. 

Keempat: Biaya/Tarif Pelayanan, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dimensi biaya/tarif pelayanan memperoleh skor rerata 

4,00 yang dikategorikan sangat baik. 

Kelima: Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap 

spesifikasi jenis pelayanan. Proses pelayanan pembuatan KTP-el pada Disdukcapil Kabupaten Sukabumi 

dari tahap pengumpulan berkas sampai pencetakan, maka akan menghasilkan output, yakni adanya KTP-

el yang siap digunakan oleh masyarakat. KTP-el ini juga berlaku seumur hidup sejak dikelurkannya surat 

edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/296/SJ tertanggal 29 januari 2016. Dimensi 

produk spesifikasi jenis pelayanan memperoleh skor rerata 3,07 yang dikategorikan baik. 

Keenam: Kompetensi Pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Pegawai di Disdukcapil Kabupaten Sukabumi 

adalah orang-orang yang berkompeten dibidangnya, dan senantiasa diberikan pelatihan guna 

meningkatkan keterampilan pegawai dalam memeberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama 

pada proses pembuatan KTP elektronik tersebut. Dimensi kompetensi pelaksana memperoleh skor rerata 

2,87 yang dikategorikan kurang baik. 

Ketujuh: Perilaku Pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Perilaku pegawai 

di Disdukcapil Kabupaten Sukabumi dapat dikatakan baik, mereka melayani dengan ramah dan 

menunjukan etika yang sopan santun ketika mengarahkan masyarakat (pemohon) untuk mendapatkan 

pelayanan. Dimensi kompetensi pelaksana memperoleh skor rerata 3,37 yang dikategorikan Baik. 

Kedelapan: Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan 

pengaduan dan tindak lanjut. Pelayanan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Sukabumi menggunakan tata cara sebagai berikut: (1) Media langsung atau tatap muka oleh 

Bidang Pendaftaran Penduduk. (2) Media telepon/HP dan Wa 0815-7200-3030. (3) Melalui email: 

dukcapil. kabsi@gmail.com. (4) Pengaduan ditujukan melalui website yaitu: 

https://dukcapilkabsukabumi.org. Dimensi penanganan pengaduan saran dan masukan memperoleh skor 

rerata 3,10 yang dikategorikan baik. 

Kesembilan: Sarana dan Prasarana Pelayanan. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai 

sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan 

penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk 
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benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

Dimensi sarana dan prasarana pelayanan memperoleh skor rerata 3,23 yang dikategorikan baik. 

Secara keseluruhan, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan e-KTP di masa pandemi Covid-19 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan e-KTP 

No. Dimensi Skor Rerata Kriteria Penilaian 

1 Persyaratan Pelayanan 3,07 Baik 

2 Prosedur Pelayanan 2,93 Kurang Baik 

3 Waktu Penyelesaian 2,30 Kurang Baik 

4 Biaya/Tarif Pelayanan 4,00 Sangat Baik 

5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3,07 Baik 

6 Kompetensi Pelaksana 2,87 Kurang Baik 

7 Perilaku Pelaksana 3,37 Baik 

8 Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan 3,10 Baik 

9 Sarana dan Prasarana Pelayanan 3,23 Baik 

 Variabel Kepuasan Masyarakat 3,10 Baik 

 

Pada Tabel 1, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan e-KTP di masa pandemi Covid-19 pada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi mendapatkan skor rerata 3,10 yang 

dikategorikan baik. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan e-KTP di masa 

pandemi Covid-19 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi secara umum 

mendapatkan skor rerata 3,10 yang dikategorikan baik. Secara spesifik, kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan e-KTP tersebut menunjukkan: (1) dimensi persyaratan pelayanan dengan skor rerata 3,07 yang 

dikategorikan baik, (2) dimensi prosedur pelayanan dengan skor rerata 2,93 yang dikategorikan kurang 

baik, (3) dimensi waktu penyelesaian dengan skor rerata 2,30 yang dikategorikan kurang baik, (4) 

dimensi biaya/tarif dengan skor rerata 4,00 yang dikategorikan sangat baik, (5) dimensi produk 

spesifikasi jenis pelayanan dengan skor rerata 3,07 yang dikategorikan baik, (6) dimensi kompetensi 

pelaksana dengan skor rerata 2,87 yang dikategorikan kurang baik, (7) dimensi perilaku pelaksana 

dengan skor rerata 3,37 yang dikategorikan baik, (8) dimensi penanganan pengaduan saran dan masukan 

dengan skor 3,10 yang dikategorikan baik. (9) dimensi sarana dan prasarana dengan skor rerata 3,23 yang 

dikategorikan baik. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penelitian ini menyarankan hal-hal sebagai berikut: (1) 

Prosedur pelayanan dinilai kurang baik oleh masyarakat sehingga perlu ditingkatkan dengan 

menyederhanakan prosedur pelayanan yang berpatokan pada standar pelayanan yang telah ditetapkan. (2) 

Waktu penyelesaian pelayanan dinilai kurang baik oleh masyarakat sehingga perlu ditingkatkan dengan 

berpatokan pada standar pelayanan yang telah ditentukan. (3) Kompetensi pelaksana pelayanan dinilai 

kurang baik oleh masyarakat sehingga perlu ditingkatkan kompetensi dan ketrampilan pegawai melalui 

pemberian pelatihan. 
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Abstrak 

Caukeun ialah suatu produk keripik pisang yang diinovasikan dengan rasa manis yang berasal 

dari coklat. Inovasi merupakan salah satu cara untuk bersaing dengan pesaing secara sehat, 

melalui inovasi rasa dan kemasan dapat meningkatkan daya jual suatu produk. Daya tarik produk 

Caukeun tidak dapat terlepas dari dua hal yaitu rasa dan kemasan. Rasa yang berbeda dari 

keripik pisang lainnya menjadi daya tarik tersendiri dari Caukeun. Untuk kemasannya karena 

kemasan merupakan pemicu utama yang langsung berhadapan dengan konsumen. Oleh karena 

itu, rasa dan kemasan harus dapat memengaruhi konsumen untuk memberikan respon yang 

positif, yaitu membeli produk. Inovasi rasa dan desain kemasan produk memang memegang 

pengaruh yang cukup penting dalam upaya menarik minat pembeli dan meningkatkan penjualan 

suatu produk. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pentingnya inovasi 

baik itu rasa ataupun kemasan, dalam rasa agar lebih banyak varian dan dalam mengemas produk 

agar lebih menarik dan melindungi produk dengan baik, serta menggunakan kemasan sesuai 

jenis produk. Program ini dilakukan dengan metode pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan dengan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada UMKM di Desa Kutajaya 

yaitu Caukeun. Potensi yang dimiliki produk Caukeun sudah ada. Tapi dalam inovasi masih 

kurang bagus, seperti rasa masih itu-itu saja dan kemasan masih sangat sederhana dan kurang 

menarik, dan wawasan UMKM tentang pentingnya kemasan bagi suatu produk masih cukup 

rendah dan harga jual produk yang terlalu murah dibandingkan dengan harga pasar. Studi ini 

berfokus pada aspek rasa dan teknik pengemasan untuk mendukung kegiatan penjualan. Aspek 

lain seperti kapasitas sumber daya manusia, kemampuan manajerial, atau teknik distribusi 

produk bukanlah objek dari studi penelitian ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, memantau alih inovasi rasa dan kemasan  yang diterapkan oleh mitra, namun dalam 

program ini monitoringnya dilakukan agar mitra dapat meningkatkan harga jual produk setelah 

pengalihan inovasi rasa dan kemasan dilakukan. 

Kata Kunci: Caukeun, Daya Jual, Inovasi, Pengabdian kepada Masyarakat, Rasa dan 

Pengemasan 

I. PENDAHULUAN 

Inovasi diartikan sebagai pengenalan cara baru dengan mengkombinasikan teknologi sehingga 
menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat dan memiliki nilai guna (Andrio, 2018). Inovasi sangat penting 
karena semakin banyaknya industri yang sama mengakibatkan semakin tingginya persaingan antar pelaku usaha. 
Inovasi juga sangat penting untuk pencapaian tujuan usaha dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan 
lingkungan serta perubahan selera konsumen.  

Rasa dan kemasan dua hal yang menjadi daya tarik suatu produk, rasa yang tidak biasa dan pengemasan 
yang menarik  dilakukan untuk menambah nilai jual produk dari sebelumnya. Penambahan varian rasa akan 
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menambah minat konsumen karena banyaknya varian rasa yang tersedia. Dan pengemasan yang menarik akan 
menjadi  salah satu daya tarik untuk konsumen. 

Varian rasa Caukeun sebelum adanya pengabdian ini sudah tersedia 4 (empat) rasa yaitu coklat, greentea, 
vanilla, dan anggur. Selera dan minat konsumen dapat saja berubah, untuk itu perlunya inovasi rasa agar konsumen 
tidak bosan dengan varian rasa yang itu-itu saja. pengemasan yang dilakukan oleh produk Caukeun masih sangat 
sederhana hanya dengan menggunakan standing pouch bening berbahan dasar plastik ditambah dengan stiker kecil 
sebagai identitas produk, karena produk Caukeun menggunakan coklat sebagai lumurannya, sehingga terlihat tidak 
rapi karena coklatnya terlihat berantakan, dan kemasannya yang terlalu sederhana sehingga terlihat kurang menarik. 
Memperbaiki kemasan dengan menggunakan bahan alumunium dan desain kemasan menutupi semua bagian 
kemasan sehingga tidak terlihat isi produk tersebut sehingga akan terlihat lebih rapi, dan menarik. 

 

II. METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan dengan metode pengabdian kepada masyarakat, metode pengabdian kepada 
masyarakat adalah suatu pola atau sistem tindakan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 
Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Sosialisasi 
Pemahaman akan inovasi rasa yang tidak hanya itu-itu saja, fungsi, bentuk, manfaat, estetika kemasan 
suatu produk dapat disosialisasikan kepada UMKM, agar UMKM mengetahui pentingnya kemasan bagi 
suatu produk. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan wawasan pengetahuan yang ditindaklanjuti dengan 
praktik untuk menghasilkan portofolio. 

2. Pelatihan 
Pada tahap pelatihan, 1 praktik UMKM didampingi oleh 1 instruktur dari mahasiswa. Pelatihan juga 
dilakukan di rumah pemilik UMKM yaitu Caukeun. Metode ini adalah digunakan dengan harapan peserta 
pelatihan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Penulis memberikan contoh dengan praktek langsung 
agar peserta dapat memahami tahapan dari setiap proses, kemudian peserta mempraktikkannya. 

3. Bantuan 
Kegiatan pendampingan dilakukan setelah kegiatan pelatihan selesai. Penulis memantau program kegiatan 
mitra. Kegiatan pendampingan ini berfungsi sebagai kegiatan untuk memantau pelaksanaan program 
pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini penulis memantau UMKM apakah ada 
perubahan setelah dilakukan pelatihan atau tidak. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan inti yang dilaksanakan pada pengabdian masyarakat ini terdiri dari 2 macam kegiatan yaitu pelatihan 
inovasi rasa dan inovasi kemasan. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan melibatkan peran aktif mitra. Dalam 
pelaksanaanya, diperlukan kontribusi mitra agar program ini dapat berlangsung. Alat dan materi dalam program 
inovasi rasa dan kemasan ini telah disediakan oleh penulis. Pada pelatihan inovasi rasa dan kemasan ini penulis 
melakukan sharing knowledge kepada mitra mengenai pentingnya inovasi agar dapat meningkatkan omset 
penjualan. Antusiasme dari mitra dalam program ini cuup tinggi karena mitra menganggap perlu adanya inovasi rasa 
dan kemasan. Kegiatan pelatihan dimulai dengan cara memproduksi keripik secara higienis dan efektif terutama dari 
segi variasi rasa. Strategi yang dilakukan untuk menciptakan variasi rasa adalah dengan cara memproduksi terlebih 
dahulu keripik yang seperti biasanya, lalu untuk menambah cita rasa produk keripik yang ada, penulis menambahan 
coklat rasa tiramissu yang sebelumny belum pernah dibuat oleh mitra. Sehingga diperoleh varian rasa baru  yang 
dapat menarik perhatian konsumen. Rasa baru bisa dilihat pada gambar 1. 

Pada kegiatan ini disampaikan tentang bagaimana teknik mengemas produk yang baik dan desain kemasan 
yang marik untuk menambah daya tarik konsumen dan meningkatkan nilai jual. Uraian materi yang disampaikan 
terdapat pada tabel 1. 

Mitra mengakui harga sebelum dilakukan inovasi kemasan tergolong murah, dan kemasan yang digunakan 
tidak begitu menarik. Kegiatan inovasi kemasan pada UMKM Caukeun sebagai program pengabdian masyarakat 
dapat dikatakan berhasil karena sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan program tersebut. Setelah dilakukan 
kegiatan inovasi kemasan untuk mitra Caukeun, hasil yang didapat sebagai berikut: 

1. Peningatan pengetahuan mitra tentang ide-ide untuk inovasi rasa, dan pengaruh inovasi rasa terhadap 
daya beli konsumen.  

2. Penambahan varian rasa baru, yaitu Tiramissu.  
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3. Peningkatan pengetahuan mitra tentang fungsi pengemasan untuk produk, dan pengaruh pengemasan 
inovasi dalam meningkatkan daya jual produk. 

4. Peningkatan pengetahuan mitra tentang bahan, jenis, dan bentuk kemasan produk serta estetika 
kemasan. 

5. Peningkatan keterampilan mitra dalam pengemasan produk yang baik. 
6. Tumbuhnya kesadaran mitra akan pentingnya pengemasan suatu produk. 
7. Harga jual produk meningkat setelah kemasan dan pelabelan baru. 

             

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

a. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dari rangkaian hasil kegiatan pengabdian 

pada masyarakat di desa  Kutajaya kecamatan Cicurug maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pelatihan tentang pengembangan inovasi produk Caukeun melalui variasi rasa produk telah memberikan 

dampak yang positif bagi pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari antusiasnya pelaku usaha Caukeun 
mengikuti kegiatan dari awal pelaksanaan kegiatan hingga selesai. 

2. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kemasan dan label yang inovatif, kemasan yang 
menarik dan dapat melindungi produk dengan baik karena menggunakan kemasan yang sesuai dengan 
jenis produknya. 

3. Pengetahuan tentang teknik pengemasan dapat memberikan sumbangan pemikiran ide-ide kreatif bagi 
pelaku usaha Caukeun sehingga dapat meningkatkan produksi secara kuantitas maupun kualitas.  
 

b. Kebaruan 
Kebaruan dari program pengabdian masyarakat ini, yaitu:  

1. Varian rasa baru yaitu tiramissu, sebelumnya pada produk Caukeun terdapat 4 (empat) varian rasa yaitu 
coklat, greentea, vanilla, dan anggur. Penulis menyarankan untuk membuat varian rasa tiramissu karena 
saat ini prosuk berbahan kopi sedang marak dikalangan milenial. Untuk varian rasa baru bisa dilihat pada 
gambar 1. 

2. Kemasan baru, dimana kemasan awal yang dipakai ialah standing pouch bening yang terlihat kurang 
menarik. Untuk saat ini sudah memakai standing pouch dengan full desain yang terlihat lebih menarik dan 
elegan. Bisa dilihat perubahan dari kemasan lama ke kemasan baru pada gambar 2.  
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TABEL DAN GAMBAR 

 

 

Sumber : https://www.instagram.com/p/CRnLQgPp64I/?utm_medium=copy_link 

Gambar 1. Inovasi Rasa, Rasa Tiramissu (2021) 

 

Tabel 1. Materi tentang teknik pengemasan produk yang disampaikan pada kegiatan pelatihan 

No Materi Deskripsi 

1.  Defini Kemasan Suatu wadah yang menempati suatu barang agar aman, menarik, 
mempunyai daya pikat dari seorang yang ingin membeli suatu produk 

2. Fungsi Kemasan Melindungi dan mengawetkan produk, sebagai identitas produk, sebagai 
alat komunikasi dan informasi kepada konsumen melalui merk yang 
tertera pada kemasan dan Meningkatkan efisiensi, seperti memudahkan 
proses penghitungan pengiriman dan penyimpanan produk 

3. Ragam Kemasan Kemasan kertas, kemasan kayu dan kemasan plastik 

4. Desain Kemasan Teknik mendesain kemasan harus mempertimbangkan beberapa aspek 
yaitu kemasan harus menjadi media komunikasi antar produsen dengan 
calon konsumen, memberikan daya tarik dari sisi visual dan dapat 
memberikan informasi isi kemasan sehingga memberikan persepsi yang 
baik terhadap produk yang dijual 

Sumber : Syukrianti Mukhtar dan Muchammad Nurif (2015) 
 
           

                                                              
Sumber: https://www.instagram.com/caukeun_id?r=nametag (2021) 

         Gambar 2. Kemasan Lama Produk Caukeun       Gambar 3. Kemasan Baru Produk Caukeun
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Abstrak 

Inovasi merupakan salah satu kelemahan yang dihadapi sebagian besar pelaku umkm. Tanpa 

adanya inovasi perusahaan tidak akan bertahan lama. Hal ini disebabkan kebutuhan, keinganan 

dan permintaan konsumen berubah-ubah sehingga konsumen tidak selamanya akan 

mengkonsumsi produk yang sama. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kesadaran pelaku 

umkm dalam melakukan inovasi baik dari segi produk maupun kemasan agar lebih menarik 

minat konsumen dan dapat dijual di pasar modern. Penelitian ini dilakukan dengan metode 

pengabdian kepada masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan kepada UMKM di desa 

bojong murni yaitu Banana Chips. Selama program dilaksanakan mitra berpartisipasi dalam 

memberikan penjelasan mengenai masalah yang dihadapi serta potesi yang ingin dan mungkin 

untuk dikembangkan. Selain itu, mitra juga berpartisipasi dalam penyediaan tempat dan waktu 

selama kegiatan pelatihan dan pendampingan berlangsung. Permasalahan yang ditemukan pada 

mitra adalah kurangnya inovasi produk.  Mitra  hanya memiliki satu produk unggulan yaitu 

keripik pisang. Kemasan produk yang digunakan sangat sederhana dan tidak dapat melindungi 

produk dengan baik. Desain label kurang menarik dan tidak mencantumkan informasi mengenai 

produk dengan jelas. Pada akhir kegiatan mitra mampu mengasilkan inovasi produk yaitu pisang 

lumer dan menghasilkan desain kemasan produk yang baik dan menarik. Penelitian ini berfokus 

pada aspek  inovasi produk dan teknis pengemasan untuk mendukung kegiatan penjualan. Aspek 

lain seperti sumber daya manusia atau teknik distribusi bukanlah objek dari penelitian ini. 

Penelitian ini asli dan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dalam program ini monitoringnya 

dilakukan agar mitra dapat meningkatkan harga jual produk setelah pelatihan inovasi produk dan 

desain kemasan yang dilakukan. 

Kata Kunci: Inovasi, Kemasan, Produk, UMKM 
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I. PENDAHULUAN 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia. Selain memiliki 
peran penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, UMKM juga berperan sebagai motor 
penggerak untuk mendistribusikan hasil pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia. Sektor UMKM merupakan 
salah satu sektor yang menjadi perhatian karena kontribusinya yang besar bagi perekonomian Indonesia. UMKM 
dianggap sebagai sektor yang tahan terhadap krisis keuangan global karena akses mereka yang kebanyakan 
bersifat konvensional. Meski memiliki potensi yang besar, sektor UMKM di Indonesia memiliki beberapa kendala 
salah satunya dari sisi sumber daya manusia. UMKM umumnya memiliki pengetahuan yang kurang mengenai 
teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan quality control terhadap produk. Kemampuan membaca kebutuhan 
pasar masih belum tajam, sehingga belum mampu menangkap dengan cermat kebutuhan yang diinginkan pasar dan 
minim inovasi. Untuk itu pengembangan UMKM menjadi hal yang sangat penting melalui program inovasi produk 
dan kemasan. 

Pelaku usaha saat ini bukan hanya berhadapan dengan kondisi persaingan yang semakin kompetitif tetapi juga 
berhadapan dengan konsumen yang keinginan dan permintaannya selalu berubah-ubah. Pengembangan usaha 
melalui inovasi sangat menentukan terutama pada era perkembangan zaman yang semakin cepat dan selalu 
mengikuti perubahan pola gaya hidup para trend setter. Bahkan sekarang ini banyak pelaku usaha yang beromba-
lomba menyenangkan konsumennya dengan mengembangkan produk baru dan melakukan inovasi baik dari segi 
produk maupun kemasan. Inovasi dapat berfungsi sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik semakin 
banyak pelanggan. Inovasi produk bertujuan untuk menciptakan suatu produk baru atau memperbaiki produk yang 
sudah ada untuk meningkatkan daya jualnya. Selain inovasi produk, bentuk kemasan juga tak kalah penting. Tujuan 
utama inovasi kemasan adalah menampilkan identitas produk agar lebih menarik. Kemasan juga berfungsi untuk 
mewadahi dan melindungi produk dari kerusakan, sehingga lebih mudah disimpan, diangkut dan dipasarkan. 

Mitra pada program ini adalah UMKM penghasil produk olahan keripik pisang di Desa Bojong Murni dengan 
nama usaha Banana Chips. Pada saat survei awal, mitra berkontribusi memberi penjelaan terkait kondisi, proses 
produksi, pemasaran dan masalah yang dihadapi oleh mitra. Inovasi produk yang dilakukan oleh UMKM Banana 
Chips masih sangat kurang, hanya memiliki satu produk unggulan yaitu keripik pisang. Produk keripik pisang sudah 
banyak di pasaran. Untuk itu, produk Banana Chips memerlukan inovasi produk. Masalah lain yang dihadapi oleh 
mitra adalah pengemasan. Produk yang dihasilkan oleh mitra masih dikemas dengan sederhana dengan 
menggunakan plastik bening dan label yang ditempel dengan bahan dasar kertas sehingga mudah rusak dan terlihat 
kurang menarik. Untuk itu, diperlukan pengemasan yang baik dan benar unuk menarik minat konsumen dan 
menambah daya jual produk. 

 
II. METODOLOGI 

Metode atau pendekatan yang ditawarkan untuk menemukan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi oleh mitra yaitu di bidang produksi berupa masalah inovasi produk untuk meningkatkan mutu dan 
keberagaman produk dan masalah pengemasan produk. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengabdian 
kepada masyarakat, metode pengabdian kepada masyarakat adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu : 
1. Survei 

Survei awal ke lokasi usaha mitra agar dapat mengetahui kondisi mitra, permasalahan yang dihadapi dan 
potensi mitra yang dapat dikembangkan. 

2. Sosialisasi 
Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat bertujuan untuk menyampaikan materi secara langsung terkait 
pemahan akan pentingnya inovasi produk dan kemasan serta menyampaikan program yang akan dilaksanakan. 

3. Pelatihan 
Kegiatan pada tahap pelatihan adalah pembuatan produk berupa praktik pengolahan pisang menjadi produk 
olahan pisang lumer dan pelatihan teknik pengemasan berupa praktik cara mengemas produk yang baik dan 
menarik. Kegiatan ini dilakukan di rumah pemilik UMKM Banana Chips. Metode ini digunakan dengan harapan 
peserta pelatihan memperoleh hasil yang maksimal. 

4. Pendampingan 
Kegiatan pendampingan dilakukan setelah kegiatan pelatihan selesai. Melakukan evaluasi secara bertahap dan 
berkala dari kegiatan yang telah dilakukan. Kegiatan pendampingan ini berfungsi sebagai kegiatan untuk 
memantau pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, mengidentifikasi perubahan yang terjadi setelah dilakukan 
pelatihan. 
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Mitra terlibat selama proses pelaksanaan program ini. Mitra dapat memahami dan melaksanakan secara mandiri 
metode yang telah diajarkan dalam kegiatan pelatihan dan pendampingan.

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Inovasi Produk 
Inovasi dan keberagaman produk dapat meningkatkan daya tawar produk tersebut. Sutirna, H. (2018:23) 

menyatakan bahwa inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, barang-barang buatan manusia, 
yang diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang (masyarakat). 
Hutagalung & Hermawan, D. (2018:26) menyatakan bahwa inovasi merupakan suatu penemuan yang baru berbeda 
dari yang sebelumnya berupa hasil pemikiran dan ide yang dapat dikembangkan juga diimplementasikan agar 
dirasakan manfaatnya. Menurut Hult, Hurley & Knight (dalam Septian Wahyudi 2019:97) inovasi yang baik akan 
membantu manajemen mencapai kinerja yang lebih baik sehingga kelangsungan dan keberlanjutan usaha juga akan 
terus berlanjut sesuai dengan tujuan perusahaan karena didukung oleh kemampuan inovasi. 

Sebelum dilaksanakan program ini, produk yang dihasilkan oleh mitra hanya keripik pisang saja. Hal ini 
mengakibatkan pemasaran produk belum maksimal karena tidak bisa memenuhi permintaan konsumen. Terciptanya 
produk olahan pisang lumer merupakan inovasi yang menarik yang bisa membantu pengembangan UMKM Banana 
Chips. Produk ini diharapkan mampu bersaing di bidang industri olahan dan mampu menjadi produk olahan yang 
memiliki value added yang dapat membantu pengembangan UMKM Banana Chips.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Produk Pisang Lumer 
 

Inovasi produk merupakan hal yang perlu mendapat perhatian utama dari sebuah usaha, strategi ini berkaitan 
erat dengan pemasaran yang akan dilakukan oleh perusahaan. Elwisam (2019) menyatakan bahwa orientasi pasar 
dan inovasi produk bersama-sama memiliki dampak positif dan signifikan terhadap keunggulan kompetitif. Sebuah 
produk yang telah diinovasi memiliki suatu kelebihan yang dipandang sebagai nilai tambah bagi konsumen. 
pengembangan produk baru sebagai strategi yang efektif sering kali menjadi penentu keberhasilan dan 
keberlangsungan hidup perusahaan. Tujuan utama dari inovasi produk ini ialah untuk memenuhi permintaan pasar 
sehingga produk inovasi merupakah salah satu yang dapat digunakan sebagai keunggulan bersaing perusahaan. 
Inovasi kemasan 

Kemasan mempunyai arti penting karena kemasan tidak hanya digunakan sebagai pelindung terhadap isi 
produk saja tetai juga digunakan untuk menyenangkan dan memikat hati konsumen. Oleh karena itu, kemasan 
termasuk salah satu dalam strategi pemasaran khsuusnya strategi produk yang dilakukan dengan cara memperbaiki 
bentuk luar dari produk seperti pembungkus, warna, logo dan lainnya agar dapat menarik perhatian konsumen dan 
dapat member kesan bahwa produk tersebut bermutu atau berkualitas baik. Menurut Kotler (2005:230) pengemasan 
adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk.  

Menurut Suhaeni (2018) menyatakan bahwa jenis-jenis inovasi terdiri dari inovasi produk, inovasi pemasaran, 
inovasi proses, inovasi teknikal dan inovasi administrasi. Inovasi produk menjelaskan mengenai produk yakni 
bagaimana isi produk tersebut, seperti apa rasanya, kualitasnya dan lainnya. Inovasi produk juga melihat bagaimana 
kemasan dari produk tersebut, seperti apa packaging atau pembungkusnya, tulisan, warna, system untuk membuka 
tutup, bentuknya dan lain sebagainya. 

Inovasi juga dapat diterapkan pada kemasan yang membungkus suatu produk. Kemasan atau packaging 
sebuah produk penting untuk diperhatikan karena yang pertama kali tampak dan dilihat konsumen adalah kemasan. 
Keripik pisang merupakan makanan yang mudah rusak bentknya sehingga sayang sekali jika tidak dikemasn dengan 
baik dan menarik. Inovasi kemasan produk keripik pisang dibuat dengan konsep yang kekinian, menggunakan 
standing pouch tidak menggunakan plastik putih seperti sebelumnya sehingga menambah nilai jual produk. 
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Gambar 2. Kemasan Sebelum Pelatihan                        Gambar 3. Kemasan Setelah Pelatihan 
 
Inovasi bukan hanya sekedar menemukan hal atau produk yang baru, namun harus berpotongan dengan nilai 

tambah dalam barang. Jadi jika tercipta produk baru atau penemuan bar yang tidak menawarkan nilai tambah di 
dalamnya, maka belum bisa disebut inovasi produk. Inovasi yang berkelanjutan dalam suatu perusahaan merupakan 
kebutuhan dasar yang pada gilirannya akan mengarah pada terciptanya keunggulan kompetitif (Suhaeni, 2018). 
 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Berdasarkan uraian yang telah dilaksanakan bersama mitra, maka dapat disimpulkan bahwa mitra telah 
mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan usaha. Permasalahan pertama 
adalah inovasi produk yang diatasi dengan memberikan pelatihan dan pendampingan pembuatan inovasi produk 
olahan pisang lumer yang berbahan dasar pisang. Harapannya produk ini memiliki keunikan dan bernilai tinggi 
sehingga diperlukan terus inovasi. Permasalahan kedua adalah masalah pengemasan produk keripik pisang yang 
masih sangat sederhana diatasi dengan melakukan inovasi desain kemasana atau packaging yaitu menggunakan 
kemasan standing pouch berkosep kekinian agar menarik minat konsumen. Kegiatan program pelatihan inovasi 
produk dan kemasan ini dapat menjadi solusi atas permasalahan mitra mengenai pengembangan usahanya. 

Kegiatan ini sangat bermanfaat karena menambah wawasan dan skill mitra dalam mengambangkan 
usahanya. Proses pelaksanaan mulai dari persiapan alat dan bahan, pembuata produk hingga pengemasan telah 
dilaksanakan dengan baik oleh mitra. Saran yang diberikan untuk kegiatan ini adalah perencanaan yang matang dan 
proses uji coba produk sebelum terjun kepada masyarakat sangat perlu dilakukan agar mempermudah 
keberlangsungan kegiatan dan diperlukan pembinaan serta pengawasan lebih lanjut sebagai bentuk upaya dalam 
pengembangan usaha. 
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Abstrak 

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju saat ini masih kurang 

dimengerti sepenuhnya oleh masyarakat, khususnya dikalangan masyarakat perkampungan. Hal 

ini ditunjukkan dengan masih kurangnya inovasi yang dilakukan warga pada produk makanan 

singkong yang melimpah di wilayahnya yang sebenarnya tidak mereka sadari potensi apa yang 

dapat diciptakan dari produk makanan tersebut. Produk makanan Singkong dan pada umumnya 

merupakan produk makanan yang hanya diolah menjadi produk monoton seperti tape, jemblem, 

blendung, singkong goreng, dan kerupuk opak saja. Sehingga masyarakat merasa bosan dengan 

berbagai olahan yang monoton pada singkong, tetapi sebaliknya ketika diolah manjadi berbagai 

varian olahan singkong dengan baik akan membawa dampak positif menjadi sebuah produk yang 

bermutu,berkualitas,berdaya saing serta bernilai ekonomis. Program pengabdian masyarakat 

yang diinisiasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat 

perkampungan untuk memiliki kesadaran yang tinggi tentang kepedulian terhadap pemanfaatan 

singkong yang melimpah dari semula bernilai rendah menjadi produk unggulan yang berdaya 

saing. Metode pelaksanaan adalah dengan (1) pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan 

inovasi olahan bahan baku singkong, (2) penyuluhan tentang pengelolaan singkong menjadi 

KONGMUS “Singkong musthofa”, (3) pelatihan pembuatan produk unggulan singkong 

KONGMUS (4) penyuluhan tentang metode pemasaran yang efektif kepada masyarakat. 

Kegiatan ini melibatkan seluruh masyarakat kelurahan mulyaharja, serta dibantu oleh 

mahasiswa. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan minat 

belajar dari masyarakat untuk memanfaatan bahan baku singkong yang melimpah di 

kampungnya menjadi olahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan akhirnya dapat membantu 

perekonomian serta meningkatkan kualitas hidup warga kampung. 

  

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat, olahan inovasi singkong, perekonomian warga  
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I. PENDAHULUAN 

Program pengembangan kewirausahaan akhir-akhir ini menjadi perhatian khusus bagi 

pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan fokus pemerintah 

didalam menghadapi era modernisasi global adalah penyiapan lapangan kerja serta peningkatan 

keterampilan sumberdaya manusia baik hardskill maupun softskill dalam rangka mewujudkan 

Indonesia yang berdaulat dibidang ekonomi dan UMKM. Berdaulat di bidang ekonomi memiliki 

arti bahwa Indonesia telah sepenuhnya menguasai dan mampu serta dapat mencukupi seluruh 

kebutuhan warga negaranya baik yang bersifat pokok maupun sampingan dengan cara 

memproduksi sendiri sebagaimana yang telah tertuang pada konsitusi UUD Negara Indonesia 

yang dimana kedaulatan dan kemandirian ekonomi adalah menjadi hak bagi seluruh warga 

Negara, termasuk didalamnya adalah bagaimana menciptakan potensi ekonomi yang semula 

adalah masalah menjadi sumber pendapatan yang meyakinkan bagi masyarakat. Salah satunya 

adalah pengembangan inovasi produk dengan melihat bahan baku yang ada disekitar lingkungan 
(Pilus Lingga dkk, 1993: 37). 

Di Indonesia tanaman singkong sebagai komoditas pangan belum terlalu banyak diminati 

setaraf dengan tanaman padi dan jagung. Singkong memang sudah tidak asing lagi bagi 

masyarakat di Indonesia, karena sejak puluhan tahun yang lalu masyarakat Indonesia telah 

mengonsumsi umbi-umbian sebagai bahan pangan. Ketela pohon, ubi kayu, atau singkong (Manihot 

utilissima) sendiri adalah perdu tahunan tropika dan subtropika dari suku Euphorbiaceae. Umbinya 

dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Perdu, bisa 

mencapai 7 meter tinggi, dengan cabang agak jarang. Akar tunggang dengan sejumlah akar cabang yang 

kemudian membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Ukuran umbi rata-rata bergaris tengah 2–3 

cm dan panjang 50–80 cm, tergantung dari klon/kultivar. Bagian dalam umbinya berwarna putih atau 

kekuning-kuningan. Umbi singkong tidak tahan simpan meskipun ditempatkan di lemari pendingin. 

Gejala kerusakan ditandai dengan keluarnya warna biru gelap akibat terbentuknya asam sianida yang 

bersifat meracun bagi manusia. Umbi ketela pohon merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat 

namun sangat miskin protein [Wikipedia, 2015]. 

Dilihat dari manfaatnya, tanaman ketela pohona atau singkong mempunyai banyak keunggulan karena 

semua bagian tanaman ketela pohon/singkong mempunyai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. 

Beberapa manfaat ketela pohon atau singkong antara lain: 

a. Pucuk serta daunnya yang masih muda dan lunak mengandung protein, lemak, karbohidrat, 

vitamin A dan B1, dapat dipergunakan sebagai makanan ternak (kambing, sapi, ulat sutera dan 

lain-lain) setelah layu. Jika telah direbus dan diurap akan menjadi sayuran yang lezat dan 

nikmat. Daun ketela pohon/singkong yang baru dipetik mengandung banyak Asam Hidrocyan 

(HCN) sehingga beracun. Karena itu, sebelum dikonsumsi daun ketela pohon atau singkong 

harus dilayukan terlebih dahulu atau direndam untuk mengurangi kadar racun HCN-nya. 

b. Batangnya dapat digunakan untuk bibit atau kalau sudah kering bisa digunakan sebagai kayu 

bakar. 

c. Bonggolnya (pangkal pokok batang) baik pula untuk kayu bakar. 

d. Akarnya dapat tumbuh menjadi umbi yang dapat diolah menjadi gaplek atau berbagai makanan 

olahan lainnya  [Handayani dan Sundari, 2015]. 

 

Melimpahnya bahan baku singkong yang ada di lingkungan sekitar telah menjadi isu 

bersama, hampir semua masyarakat telah  menyadari akan melimpahnya tetapi kurangnya 

inovasi dan pengembangan membuat produk olahan singkong monoton. Singkong adalah salah 

satu bahan baku yang dapat digunakan untuk berbagai produk jajanan atau makanan yang dapat 

memberikan pemasukan bagai masyarakat. Minimnya wawasan yang dimiliki masyarakat 

tentang pengolahan singkong sebagai produk makanan, membuat bahan baku singkong hanya 

diolah menjadi makanan seperti jemblem, opak, sawut, dan singkong goreng. Monotonnya 

produk olahan singkong membuat bahan baku singkong masih tersedia melimpah di lingkungan 

sekitar yang mengakibatkan kebanyakan masyarakat menjual secara langsung bahan  baku 

singkong tersebut keluar daerah. Karena singkong dianggap bernilai sosial kurang dalam 
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pengolahan dan pemanfaatan, kita dapat mengangkatnya dengan melakukan perubahan dengan 

cara pengolahannya dan pemanfaatanya. Misalnya, mengolah singkong dengan pencampuran dan 

penganekaragaman bahan-bahan (diversifikasi pangan) yang lebih menarik dan bercita rasa yang 

lebih enak sesuai dengan citarasa masyarakat Indonesia khususnya yang memiliki cita rasa manis, 

pedas dan gurih. Singkong bisa diolah menjadi berbagai macam makanan mulai dari makanan 

tradisional sampai makanan yang bernilai ekonomis tinggi. Dengan adanya penganekaragaman 

pengolahan pangan melalui produk olahan singkong/umbi kayu diharapkan dapat menumbuhkan 

harga jual bahan baku singkong dimasyarakat yang selama ini banyak terabaikan karena 

kurangnya pemanfaatan pengolahan masakan terhadap singkong/umbi kayu. Serta dapat 

memberikan inovasi menu masakan dimasyarakat secara luas dan inovatif (Pilus Lingga dkk, 

1993: 58).   

Dalam rangka upaya mendukung program pengembangan inovasi produk makanan maka 

pemberdayaan masyarakat ini terselenggara dengan tujuan untuk memberikan edukasi secara 

utuh kepada masyakat tentang pentingnya pengembangan inovasi produk bahan baku singkong 

yang nantinya dapat menigkatkan perekonomian masyarakat.  
 

II. METODOLOGI 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan 

masyarakat di kelurahan mulyaharja kampung lembur sawah yakni sebagai berikut:  

1. Penyuluhan dan tanya jawab interaktif dengan masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 

masyarakat kampung setempat dan difasilitasi oleh aparatur kampung lembur sawah.  

2. Seminar kewirausahaan yang bertema pengembangan inovasi produk unggulan bahan 

baku singkong untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh 

segenap anggota PKK dan aparatur kelurahan. 

3. Pemasaran produk olahan inovasi singkong melalui berbagai media yang bertujuan 

untuk memberikan pengarahan tentang pentingnya pemasaran dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat.   

Mitra dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah seluruh anggota PKK  yang ada di 

kampung lembur sawah dan dibantu oleh jajaran aparatur desa didalam penyelenggraannya. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil kegiatan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan masyarakat mengenai 

pengembangan produk inovasi bahan baku singkong di kampung Lembur Sawah ini secara 

umum menunjukkan bahwa adanya penyuluhan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat dalam membuat berbagai olahan makanan dengan berbahan baku 

singkong, melihat melimpahnya bahan baku singkong yang ada di lingkungan sekitar. 

Setelah dilakukan penyuluhan ternyata menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan 

pengembangan inovasi produk bahan baku singkong yang dilakukan memiliki dampak yang 

cukup signifikan terhadap pemahaman sebagian besar warga untuk lebih mengerti tentang 

pengolahan bahan baku singkong menjadi berbagai olahan makanan yang inovatif, perilaku 

masyarakat dalam pengolahan bahan baku singkong sebagai produk unggl yang inovatif dapat 

memberikan peningkatan pada perekonomian masyarakat desa. Metode penyuluhan 

pengembangan produk inovatif memberikan pengaruh secara bermakna terhadap tingkat 

wawasan dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari (Anggoro, 

Harmianto & Yuwono, 2018). 

Kurangnya minat warga maupun PKK dalam mengembangkan produk olahan singkong 

sehingga para petani memasarkannya kepada tengkulak. Di desa lembur sawah terdapat 

kelompok pengolah singkong yang dilakukan dalam perkumpulan PKK. sebagian besar bekerja 
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sebagai petani seringkali sudah meninggalkan kediaman sejak pagi dan baru pulang saat senja menjelang. 

Sehingga kurangnya minat masyarakat dalam melakukan pengolahan singkong. Masalah ini 

ditangkap oleh mahasiswa saat melakukan observasi yang kurang lebih memakan waktu 3 hari 

dengan cara mendatangi anggota PKK dan warga sekitar untuk memastikan kebenaran data yang 

didapatkan melalui aparatur kelurahan. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan cara 

memberikan sosialisasi mengenai pengadaan kegiatan pengembangan inovasi olahan singkong 

dan pemasaran produknya, Sosialisasi dan penyuluhan ini dilakukan di kampung Lembur Sawah 

yang dihadiri oleh perangkat kampung lembur sawah. 

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan bersifat formal yaitu mengadakan seminar umum 

yang digelar di kampung lembur sawah dengan semangat pengabdian dan pemberdayaan 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk membangun dan 

mengembangkan inovasi yang bersifat peningkatan perekonomian dengan cara mendorong 

melalui penambahan wawasan maupun pengetahuan, memotivasi dan membangkitkan kesadaran 

akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. 

Hal inilah yang mendasari mahasiswa KKN untuk melaksanakan kegiatan ini disamping 

untuk melengkapi agenda pengabdian masyarakat. Potensi yang terdapat di desa lembur sawah 

dinilai sangat banyak antara lain adalah luas wilayah sekitar yang masih banyak terdapat lahan 

kosong baik berupa persawahan maupun perkebunan yang dapat digunakan bercocok tanam 

singkong. 
 

 

 

IV. KESIMPULAN 

 
1. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dapat meningkatkan pengetahuan dan minat 

belajar dari masyarakat untuk memanfaatan bahan baku singkong yang melimpah 

menjadi produk jajanan makanan yang lebih inovatif.  

2. Pengabdian masyarakat ini perlu ditindak lanjuti dengan pembentukan kelompok usaha 

kecil menengah yang memfokuskan pada pengembangan produk inovasi dengan bahan 

baku singkong seperti kongmus yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan 

masyarakat.  

3. Kegiatan penyuluhan pengembangan produk inovasi makanan diharapkan dapat menjadi 

solusi bagi warga mengatasi melimpahnya singkong serta dapat berdaya saing dan 

menjadikan sebagai produk unggulan desa.  

4. Program pengabdian masyarakat ini dapat dilanjutkan untuk diperkenalkan pada wilayah 

lainnya terutama untuk lokasi yang masih sulit dijangkau oleh media sehingga setiap 

masyarakat memperoleh pemerataan informasi guna menunjang kualitas hidup dimasa 

mendatang.  
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Abstrak 

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bahwa sepanjang tahun 2020  BEI berhasil 

meningkatkan jumlah dan partisipasi investor, Kustodian Sentral Efek Indonesia menyatakan 

salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan jumlah investor di pasar modal ialah  investasi 

menjadi pilihan alternative penghasilan akan tetapi kenaikan jumlah investor pemula terkadang 

tidak disertai dengan pengetahuan yang memadai sehingga menimbulkan kepanikan ketika harga 

saham mengalami penurunan, tentunya agar hal tersebut tidak terjadi seorang investor harus 

mempelajari teknik analisis fundamental agar investasi yang dilakukan dapat memberikan 

keuntungan (return) kepada investor sesuai dengan apa yang diharapkan. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pengaruh Price Earning Ratio dan Dividend Yield terhadap Return 

Saham, Serta mengetahui kemampuan Investement Opportunity Set memoderasi pengaruh Price 

Earning Ratio dan Dividend Yield terhadap Return Saham.  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 periode 

2017-2020. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

terpilih 15 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk diuji dalam penelitian ini. Data yang 

dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari pihak instansi terkait. 

Penelitian ini dibatasi ruang pengaruh Price Earning ratio, Dividen Yield terhadap return saham 

dengan Investment Opportunity Set sebagai variabel moderasi pada perusahaan LQ45 yang 

terdaftar di BEI periode 2017-2020. Metodelogi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

dengan Analisis Regresi Linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) program 

SPSS 22. Hasil dari penelitian ini menunjukan baik secara simultan maupun parsial Price 

Earning Ratio dan Dividend Yield tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Dan 

Investment Opportunity Set Mampu Memoderasi dan memperkuat baik Pengaruh Price Earning 

Ratio terhadap  Return Saham dan Pengaruh Dividend Yield terhadap Return Saham. 

 

Kata Kunci: Dividend Yield, Investment Opportunity Set, Price Earning Ratio, Return Saham 
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I. PENDAHULUAN 

Pasar modal merupakan salah satu indikator perekonomian suatu negara sehingga 
berkembangnya pasar modal akan menjadi tolak ukur keberhasilan perekonomian negara tersebut. pasar 
modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana 
bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor) dan sebagai sarana 
kegiatan investasi. Dalam  kegiatannya pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan  prasarana 
aktivitas jual beli sekuritas jangka panjang baik dalam bentuk saham, obligasi, reksadana, Exchange 
Traded Fund (ETF) dan Derivatif.  

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bahwa sepanjang tahun 2020  BEI berhasil 
meningkatkan jumlah dan partisipasi investor yakni meningkat sebesar 1.386.894 SID, menurut BEI 
penambahan jumlah investor baru tersebut didominasi oleh generasi milenial dengan rentang usia 18-
30 tahun yang mencapai 411.480 SID atau 70% dari total penambahan investor di tahun 2020. 
Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam Pressrelease akhir tahun 2020 menyatakan salah satu faktor 
yang mendorong pertumbuhan jumlah investor di pasar modal yaitu melambatnya aktivitas ekonomi 
akibat pandemic COVID-19 sehingga investasi menjadi alternatif penghasilan. Salah satu produk dari 
pasar modal adalah saham, Investasi saham bisa dikatakan sebagai jenis investasi yang dapat 
memberikan return atau keuntungan paling tinggi dibandingkan jenis investasi lainnya di pasar modal 
dengan bayangan resiko yang tinggi pula. secara umum jumlah investor saham mengalami kenaikan 
selama 4 tahun terakhir. Kenaikan jumlah investor pemula terkadang tidak disertai dengan pengetahuan 
yang memadai sehingga menimbulkan kepanikan ketika harga saham mengalami penurunan, tentunya 
agar hal tersebut tidak terjadi seorang investor harus mempelajari teknik analisis fundamental dengan 
begitu investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan (return) kepada investor sesuai dengan 
apa yang diharapkan.  

Dalam pendekatan ini, investor akan berfokus pada neraca keuangan perusahaan yang 
bersangkutan, yang diwakili oleh enam rasio keuangan yaitu Earning Per Share (EPS), Price to Earning 
Ratio (PER), Price to Book Value (PBV), Return on Equity (ROE),  Dividend yield (DY), dan Debt to Equity 
Ratio (DER). PER  adalah Rasio yang diperoleh dari harga pasar saham biasa dibagi dengan laba 
perusahaan. Maka semakin tinggi rasio akan mengindikasikan bahwa kinerja perusahaan semakin 
membaik, sebaliknya jika PER terlalu tinggi juga dapat mengindikasikan bahwa harga saham yang 
ditawarkan sudah tinggi atau tidak rasional. Dalam penelitian terdahulu oleh Nasihah (2017)  Dan Mutia 
(2018) mengemukakan bahwa PER berpengaruh Secara Siginifikan terhadap return saham.  Berbeda 
dengan Ida ayu (2018) yang menunjukan bahwa PER  tidak berpengaruh signifikan secara parsial 
terhadap return saham. 

Investor juga perlu untuk menganalisis bagaimana hasil persentase keuntungan perlembar 
saham dibagi dengan harga perlembar saham yang diterima perusahaan atau disebut Dividend Yield (Hirt, 
2006), hal ini diperkuat dalam penelitian Ningsih (2014) yang menunjukan bahwa PER dan DY  
berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap return Saham. Dan Putra (2016) serta  Hendrata 
(2018) yang menunjukan bahwa DY mempengaruhi return saham secara positif pada perusahaan. namun  
Dani  (2019) mengemukakan bahwa  PER  dan DY secara simultan maupun parsial tidak berpengaruh 
signifikan terhadap return saham. Dan Chyntia (2020)  menunjukkan bahwa DY Berpengaruh Secara 
simultan terhadap return saham, tetapi secara parsial DY tidak berpengaruh terhadap return saham.  

Bagi investor, perusahaan yang bertumbuh akan direspon positif oleh pasar dan peluang 
pertumbuhan terlihat pada peluang investasi di perusahaan yang diproksikan dengan berbagai macam  
kombinasi set peluang invetasi (Investment Opportunity Set). Menurut Yusma dan Holiawati (2019) dan   
Giovanni (2020) menunjukan hasil  bahwa Investment Opportunity Set (IOS) berpengaruh positif terhadap 
return saham. Perbedaan hasil penelitian dan juga perbedaan  variabel yang digunakan pada beberapa 
penelitian terdahulu memotivasi penulis untuk melakukan  penelitian dengan judul penelitian “Pengaruh 
Price Earning Ratio dan Dividend Yield terhadap Return saham dengan Investment Opportunity Set 
sebagai Variabel moderasi”  (Studi kasus pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 
2017-2020) 
 

II. METODOLOGI 

Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Jenis desain 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kausal. Dengan menggunakan desain 
penelitian kausal dapat diketahui bagaimana keterkaitan antara variabel independen terhadap variabel 
dependen secara mendalam dam menyeluruh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
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sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Indek LQ45 BEI tahun 2017-
2020. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling yaitu melakuakn seleksi sesuai dengan 
kriteria yang telah ditetapkan, kriteria sampelnya adalah sebagai berikut : (1) Perusahaan yang terdaftar 
tetap di indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2017-2020. (2) Perusahaan 
menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode penelitian. Dan (3) Perusahaan 
membagikan dividen selama periode penelitian. 

Penelitian ini terdapat tiga operasionalisasi variabel yaitu variabel independen yang terdiri dari 
Price Earning Ratio dan Dividend Yield, variabel dependen yaitu Return saham serta Variabel Moderasi 
yaitu Investment Opportunity Set. Dalam penelitian ini Return Saham dihitung dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut : 

 

Return Saham = 
            ( )             (  )                   ( )

            (  )
 

Dalam penelitian ini Price Earning Ratio dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

                    
           

                     
 

. Dalam penelitian ini Dividend Yield dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

               
                        

           
 

Dalam penelitian ini Investment Opportunity Set dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Investment Opportunity Set = 

(                       
                      )

             
 

Data yang dikumpulkan untuk melakukan penelitian ;ebih lanjut dihitung menggunakan program Micrososft 
Excel  2010. Data yang telah dihitung berdasarkan rumus kemudian diolah dan diuji menggunakan program SPSS 
For Windows Version 22 dengan melakukan analisis statistic deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji auto kolerasi. Setelah melakukan uji asumsi klasik kemudan dilakukan pengujian 
hipitesis antara lain melakukan uji koefisien determinasi, koefisien korelasi, uji F, Uji t, Analisis Regresi Linear 
Berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan uji analisis deskriptif dalam tabel 3.1, terdapat 60 jumlah sampel (N) pada tiap-tiap variabel 
yang diteliti, selain itu dapat disimpulkan juga hal-hal sebagai berikut : (1) Variabel PER memiliki nilai minimum 
sebesar 7,0969, nilai maximum 54,5310, nilai mean sebesar 22,963 dan standar deviation 10,1828. Adapun nilai 
minimum PER Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian diperoleh oleh PT United 
Tractors Tbk (UNTR) pada 2019. Sedangkan nilai maximum PER Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama 
periode penelitian diperoleh oleh PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) pada 2020. (2) Variabel DY memiliki nilai 
minimum sebesar 0,4975, nilai maximum 5,6353, nilai mean sebesar 2,577 dan standar deviation 1,3578. Adapun 
nilai minimum DY Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian diperoleh oleh PT 
Summarecon Agung Tbk (SMRA) pada 2019. Sedangkan nilai maximum DY Perusahaan LQ45 di Bursa Efek 
Indonesia selama periode penelitian diperoleh oleh PT United Tractors Tbk (UNTR) pada 2019. Dan (3) Variabel 
Return Saham memiliki nilai minimum sebesar -0,5720, nilai maximum 0,6418, nilai mean sebesar -0,012 dan 
standar deviation 0,2256. Adapun nilai minimum Return Saham Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama 
periode penelitian diperoleh oleh PT Jasa Marga Tbk (JSMR) pada 2020. Sedangkan nilai maximum Return Saham 
Perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian diperoleh oleh PT Surya Citra Media Tbk 
(SCMA) pada 2020. 

Dari grafik histogram pada gambar 3.1 dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola 
distribusi yang normal dengan kurva berbentuk lonceng. Sedangkan dengan memperhatikan normal probability plots 
pada gambar 3.2, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. 
Berdasarkan kedua grafik tersebut diaats, dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas 
sehingga data layak digunakan untuk penelitian. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov dalam tabel 3.2, dapat 
dilihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah sebesar 0,200. Hal tersebut menunjukkan bahwa data telah 
terdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih bedar dari 0,05 (0,2000 > 0,05). Hasil uji multikolinearitas 
menunjukkan bahwa variabel PER dan DY  memiliki nilai tolerance sebesar 0,961 dan nilai VIF sebesar 1,040. 
Kedua variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berdasarkan uji heteroskedastisitas, dapat 
dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu, dan juga tersebar baik diatas 
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maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam 
penelitian ini. Uji Autokolerasi menunjukan  nilai Durbin Watson dalam penelitian ini adalah 2,169. Nilai dU dalam 
penelitian ini adalah 1,6518 serta nilai 4-dU adalah 2,3482 yang berarti nilai DW berada diantara nilai dU dan 4-dU 
(1,6518 < 2,169 < 2,3482). Dari hasil uji asumsi klasik dapat  disimpulkan bahwa dalam penelitian ini telah 
memenuhi kriteria layak digunakan untuk penelitian. 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut : (Y = 0,052 + 
0,001X1 - 0.035X2 - ɛ) Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut : (1) Hasil persamaan 
regresi diperoleh nilai kostanta sebesar 0,052, hal tersebut menunjukkan apabila variabel PER dan DY bernilai 0, 
maka Return Saham bernilai 0,052%, (2) Variabel PER (X1) memiliki koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,001. 
Hal tersebut berarti apabila nilai variabel PER mengalami kenaikan sebesar 1 persen dengan asumsi nilai variabel 
bebas lainnya tetap (tidak berubah), maka variabel Return Saham akan mengalami kenaikan sebesar 0,001 persen. 
Dan (3)Variabel DY (X2) memiliki koefisen regresi bernilai negative sebesar 0,035. Hal tersebut berarti apabila nilai 
variabel DY mengalami kenaikan sebesar 1 persen, dengan nilai variabel bebas lainnya tetap (tidak berubah), maka 
variabel Return saham mengalami penurunan sebesar 0,035 persen. Berdasarkan uji koefisien korelasi berganda, 
diperoleh nilai R sebesar 0,229 yang menunjukkan bahwa nilai R (0,229) tersebut berada pada interval nilai R (0,20 
– 0,399) dengan derajat hubungan rendah sehingga terdapat hubungan yang rendah antara variabel PER dan DY 
terhadap Return saham. Sedangkan uji korelasi sederhana dimana tingkat hubungan parsial antara variabel bebas 
dengan variabel terikat menunjukkan hasil sebagai : (1) PER dengan Return Saham korelasi parsialnya adalah 
sebesar 0,445 yang berarti memiliki korelasi sedang. Dan (2) DY dengan Return saham korelasi parsialnya adalah 
sebesar 0,089 yang berarti memiliki korelasi sangat rendah. Berdasarkan uji Koefisien determinasi, diperoleh angka 
R2 sebesar 0,052 (5,2%). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X terhadap Y sebesar 5,2% sedangkan sisanya 
94,8% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 

Berdasarkan uji simultan, diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,215 yang berarti lebih besar dari 0,05 
(0,215 > 0,05) dan nilai Fhitung  sebesar 1,578 yang berarti lebih kecil dari Ftabel (1,578 < 3,16). Dari kedua kriteria 
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak atau dengan kata lain variabel Price Earning 
Ratio (PER) dan  Dividen Yield (DY) tidak berpengaruh secara simultan terhadap Return Saham. Hasil penelitian ini 
sejalan dengan Dani (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa baik DY maupun PER tidak berpengaruh 
secara simultan terhadap return saham.  Dan Berdasarkan uji parsial  , dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) 
Variabel PER  memiliki signifikansi 0,654 yang berarti lebih besar dari 0,05 (0,654 > 0,05) dan thitung dengan arah 
positif sebesar 0,450 yang lebih kecil dari ttabel 2,00247 (0,450 < 2,00247). Dari kedua kriteria tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, atau dengan kata lain variabel PER tidak berpengaruh secara parsial 
terhadap Return Saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mayuni dan Suarjaya (2018) dalam 
penelitiannya yang menyatakan PER Tidak berpengaruh signifikan terhadap Return Saham. Dan diperkuat oleh 
penelitian Dani (2019) yang menunjukkan bahwa PER tidak berpengaruh terhadap Return saham. Hal ini 
memberikan implikasi bahwa investor cenderung memilih perusahaan dengan nilai PER yang rendah karena 
menganggap nilai PER yang tinggi menunjukkan harga saham yang mahal dan tidak sesuai dengan nilai 
instrinsiknya. Dan (2) Variabel DY memiliki signifikansi 0,116 yang berarti lebih besar dari 0,05 (0,116 > 0,05) dan 
thitung dengan arah negatif sebesar 1,597 yang lebih kecil dari ttabel 2,00247 (1,597 < 2,00247). Dari kedua kriteria 
tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, atau dengan kata lain variabel DY tidak 
berpengaruh secara parsial terhadap Return Saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dani (2019) yang 
menghasilkan dividend yield tidak berpengaruh secara parsial terhadap return saham dan diperkuat oleh hasil 
penelitian Chyntia dan susanto salim (2020) menunjukan hasil penelitiannya yaitu dividend yiled tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap return saham. 
Uji moderasi IOS dengan Pengaruh PER terhadap Return Saham menunjukkan hasil Dari tabel 4.12 dan 

4.13 menunjukkan bahwa pengaruh dari Z (IOS) yang diproksikan dengan MVBE terhadap Y pada Output Pertama 
memiliki nilai signifikan 0,055 dan pengaruh moderasi 1 (X1*Z) pada output kedua memiliki nilai signifikan 0,000, 
dimana salah satunya signifikan (<0,05) yang berarti IOS yang diproksikan dengan  MVBE merupakan pure 
moderate. sesuai dengan kriteria uji moderasi yaitu jika variabel moderasi (Z) tidak berpengaruh terhadap variabel 
dependen (Y) pada output pertama dan interaksi variabel moderasi dan variabel Independen (X1) 
berpengaruh/signifikan terhadap variabel dependen (Y) maka disebut dengan Pure Moderator. nilai koefisien 
determinasinya dimana mengalami kenaikan sebesar 78,7%. Pada output pertama sebesar 0,072 yakni menunjukan 
bahwa hanya 7,2% variabel Y yang bisa dijelaskan oleh variabel PER (X1) sedangkan setelah terjadi interaksi pada 
output kedua antara variabel X dan Z menunjukkan angka R square 0,859 yakni sebesar 85,9 % variabel Return 
Saham dapat dijelaskan oleh Variabel PER yang dimoderasi oleh IOS (Z). sisanya 14,1 % dijelaskan oleh faktor lain. 
yang berarti variabel IOS sebagai Variabel moderasi memperkuat hubungan PER (X1) terhadap Return Saham (Y). 
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Uji moderasi IOS dengan Pengaruh DY terhadap Return Saham Dari tabel 4.16 dan 4.17 menunjukkan 
bahwa pengaruh dari Z (IOS) yang diproksikan dengan MVBE terhadap Y pada Output Pertama memiliki nilai 
signifikan 0,032 dan pengaruh moderasi 2 (X2*Z) pada output kedua memiliki nilai signifikan 0,000, dimana 
keduanya memiliki nilai signifikan (<0,05) yang berarti IOS yang diproksikan dengan  MVBE merupakan Quasi 
Moderate sesuai dengan kriteria uji moderasi yaitu jika variabel moderasi (Z) berpengaruh terhadap variabel 
dependen (Y) pada output pertama dan interaksi variabel moderasi dan variabel Independen (X2) 
berpengaruh/signifikan terhadap variabel dependen (Y) maka disebut dengan Quasi Moderator. nilai koefisien 
determinasinya mengalami kenaikan sebesar 54,1%. Pada output pertama sebesar 0.123 yakni menunjukan bahwa 
hanya 12,3% variabel Y yang bisa dijelaskan oleh variabel DY (X2) sedangkan setelah terjadi interaksi pada output 
kedua antara variabel X2 dan Z menunjukkan angka R square 0,664  yakni sebesar 66,4 % variabel Return Saham 
dapat dijelaskan oleh Variabel DY yang dimoderasi oleh IOS (Z). sisanya 33,6 % dijelaskan oleh faktor lain. yang 
berarti variabel IOS sebagai Variabel moderasi memperkuat hubungan DY(X2) terhadap Return Saham (Y). Hasil ini 
sejalan dengan penelitian Yusma dan Holiawati (2019) dan Giovani (2020) yang menunjukkan hasil bahwa 
Investement Opportunity Set sebagai Variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap Return Saham 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan dan analisis data, serta pembahasan yang telah dibahas pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai beikut. 
1. Price Earning Ratio (PER) dan Dividen Yield (DY) tidak berpengaruh secara simultan terhadap Return Saham. 
2. Price Earning Ratio (PER) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Return Saham. 
3. Dividen Yield (DY) tidak berpengaruh secara parsial terhadap Return Saham. 
4. Investment Opportunity Set (IOS) yang di proksikan dengan Market to Book Value Equity (MVBE) memoderasi 

dan memperkuat pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap Return Saham. 
5. Investment Opportunity Set (IOS) yang di proksikan dengan Market to Book Value Equity (MVBE) memoderasi 

dan memperkuat pengaruh Dividen Yield (DY) terhadap Return Saham. 
 
SARAN 

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data, pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan 
diatas, saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Bagi perusahaan yang terdaftar di LQ45 diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan tiap tahunnya dan 

memperhatikan analisis fundamental serta Investment opportunity Set agar mampu menarik investor sehingga 
mempermudah memperoleh modal dari luar perusahaan 

2. Bagi Investor dalam melakukan keputusan pembelian saham di pasar modal dapat memerhatikan analisis 
fundamental yang lain seperti earning Per Share, Price to Book Value, Dividend Payout Ratio. 

3. Bagi peneliti selanjutnya menggunakan objek yang lebih focus dalam 1 subsektor serta menambah periode 
penelitian dan menambah satu atau dua variabel fundamental yang mempengaruhi return saham seperti 
earning Per Share, Price to Book Value, Dividend Payout Ratio sehingga hasilnya dapat lebh tepat dan akurat. 
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TABEL DAN GAMBAR 

Tabel Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PER 60 7.0969 54.5310 22.963 10.1828 
DY 60 .4975 5.6353 2.577 1.3578 
Return Saham 60 -.5720 .6418 -.012 .2256 
Valid N (listwise) 60     

 Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 

 
Uji Normalitas 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 
Gambar Grafik Histogram 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 
Gambar Grafik Normal P-P Plot 

 
Tabel Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 
N 60 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .22187996 
Most Extreme Differences Absolute .085 

Positive .085 
Negative -.065 

Test Statistic .085 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 
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Tabel Hasil Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
1 (Constant)   

PER .961 1.040 
DY .961 1.040 

a. Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 
 

Uji heteroskedastisitas 

 
Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 

Gambar 4.3 Grafik Scatterplot 
 

Tabel Hasil Uji Durbin Watson 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .229a .052 .019 .2257390 2.169 

a. Predictors: (Constant), DY, PER 
b. Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 
 

Tabel Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 

 
Tabel Hasil Uji Koefisien Korelasi Berganda 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .229a .052 .019 .2257390 2.169 

a. Predictors: (Constant), DY, PER 
b. Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 
 

 
 
 
 

Tabel Hasil Uji Koefisien Korelasi Sederhana 

Coefficientsa 

 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. Error Beta t Sig. 

1 (Constant) .052 .101  .514 .609 
PER .001 .003 .059 .450 .654 
DY -.035 .022 -.210 -1.597 .116 

a. Dependent Variable: Return Saham 
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Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 
 

Tabel Hasil Uji Koefisien Deteminasi 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 
1 .229a .052 .019 .2257390 2.169 

a. Predictors: (Constant), DY, PER 
b. Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 
 

Tabel Hasil Uji F 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .161 2 .080 1.578 .215b 
Residual 2.905 57 .051   
Total 3.065 59    

a. Dependent Variable: Return Saham 
b. Predictors: (Constant), DY, PER 

Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 
 

 
Tabel Hasil Uji t 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 
 
Uji Interaksi 
Moderasi Variabel PER terhadap Return Saham 

Tabel Hasil Uji Output 1 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.076 .072  -1.049 .299 

PER .000 .003 -.008 -.060 .952 

MVBE .022 .011 .272 1.956 .055 

a. Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 
 
 

Tabel Hasil Uji Ouput 2 
Coefficientsa 

Correlations 
 PER DY Return Saham 

PER Pearson Correlation 1 -.196 .100 
Sig. (2-tailed)  .133 .445 
N 60 60 60 

DY Pearson Correlation -.196 1 -.222 
Sig. (2-tailed) .133  .089 
N 60 60 60 

Return Saham Pearson Correlation .100 -.222 1 
Sig. (2-tailed) .445 .089  
N 60 60 60 

Coefficientsa 
 Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

  

Model B Std. 
Error 

Beta t Sig. 

1 (Constant) .052 .101  .514 .609 
PER .001 .003 .059 .450 .654 
DY -.035 .022 -.210 -1.597 .116 

a. Dependent Variable: Return Saham 
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Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.079 .028  -2.805 .007 
PER .004 .001 .167 3.003 .004 
MVBE -.006 .005 -.077 -1.328 .190 
X1*Z .032 .002 .944 17.713 .000 

a. Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 
 

Tabel Hasil Uji Output 3 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .269a .072 .040 .2233624 

a. Predictors: (Constant), MVBE, PER 

Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 
 

Tabel Hasil Uji Output 4 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .927a .859 .852 .0877007 

a. Predictors: (Constant), X1*Z, PER, MVBE 

Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 
 

 
Hasil Uji Moderasi Variabel DY terhadap Return Saham 

Tabel Uji Ouput 1 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .018 .068  .260 .796 

DY -.038 .021 -.226 -1.821 .074 

MVBE .022 .010 .272 2.196 .032 

a. Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 
 

Tabel Hasil Uji Output 2 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.090 .044  -2.032 .047 

DY .015 .014 .087 1.034 .305 

MVBE .023 .006 .288 3.722 .000 

X2*Z .308 .032 .799 9.491 .000 

a. Dependent Variable: Return Saham 

Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 
 

Tabel Hasil Uji Output 3 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .351a .123 .092 .2171439 

a. Predictors: (Constant), MVBE, DY 

Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 
 

Tabel Hasil Uji Output 4 
Model Summary 
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Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .815a .664 .646 .1356383 

a. Predictors: (Constant), X2*Z, MVBE, DY 

Sumber : Output Pengolahan Data dengan SPSS 22, 2021 
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Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Tektonolgi 
Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah dengan Kompetensi Aparatur Sebagai Variabel Moderating  

(The Factors of the application of Government Accounting Standar, 
Government Internal Control System, and The Utilization of 

Information Technology on The Quality of Local Government 
Financial Standard with The Apparaturs Competency as a 

Moderating Variable) 
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ABSTRAK 
Penyusunan laporan keuangan merupakan keharusan yang dilakukan oleh pemerintah untuk 
mempertanggungjawabkan keuangannya kepada stakeholder, sehingga muncul adanya tuntutan transparansi 
dan akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan hasil kelolaan keuangannya. Fakta menunjukkan masih 
sering terdapat penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh BPK, ditemukan 7.236 kasus kelemahan 
dalam Sistem Pengendalian Internal dan 7.636 Permasalahan Kepatuhan Perundang – undangan. Entitas yang 
memiliki kasus terbanyak adalah Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten sebanyak 4.351 
kasus SPI dan 4.631 kasus Ketidakpatuhan Perundang-undangan senilai Rp. 1.328.626.320.000. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif, hubungan kausal, pendekatan deskriptif. Populasi pada penelitain ini adalah 
aparatur di 32 OPD di Kabupaten Bogor, dengan pengambilan sampel mengunakan purposive sampling dan 
didapatkan 160 responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dan juga MRA. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa penerapan SAP, SPIP, dan Pemanfaatan TI secara simultan dan parsial berpengaruh 
terhadap kualitas LKPD. Dan Kompetensi Aparatur mampu memoderasi penerapan SAP, SPIP, dan 
Pemanfaatan TI terhadap Kualitas LKPD. 

Kata Kunci : Kompetensi, LKPD, SAP, SPIP, TI. 

 

I. PENDAHULUAN 

Di sektor pemerintahan, penyusunan laporan keuangan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan 
oleh pemerintah untuk mempertanggung jawabkan aktivitas keuangannya kepada stakeholder, sehingga 
kandungan informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus benar-benar berkualitas dari segala aspek. Hal 
ini menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah, yakni diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan di 
daerah masing-masing sehingga muncul adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam 
mempertanggungjawabkan hasil kelolaannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah diaudit oleh BPK RI 
sebagai auditor eksternal pemerintah di Indonesia. 

Fenomena mengenai pelaporan keuangan pemerintahan di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk 
dikaji lebih lanjut, karena fakta di lapangan menunjukkan masih sering terdapat penyimpangan-penyimpangan 
yang ditemukan oleh BPK. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 Tahun 2019 dilaporkan bahwa BPK 
menemukan 7.236 kasus kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal dan 7.636 Permasalahan Kepatuhan 
Perundang–undangan. Entitas yang memiliki kasus terbanyak adalah Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah 
Daerah Kabupaten sebanyak 4.351 kasus SPI dan 4.631 kasus Ketidakpatuhan Perundang-undangan senilai Rp. 
1.328.626.320.000. 

mailto:andy.lasmana@unida.ac.id1,
mailto:ramadhanty65@gmail.com
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Khususnya Kabupaten Bogor walaupun telah memiliki status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tetapi 
masih banyak terjadi ketidaktertiban administrasi. Pada tahun anggaran 2017 BPK menemukan 7 (tujuh) 
masalah dalam pengendalian internal di Kabupaten Bogor diantaranya adalah: 1). Pajak piutang PBB P2 yang 
tidak valid minimal sebesar Rp. 10.152.237.021; 2). Penatausahaan asset tetap yang belum dicatat dan masih 
dicatat walaupun sudah tidak ada; 3). Belum mengatur tata cara penyelenggaraan sewa menyewa lahan milik 
pemerintah; 4). Belanja hibah yang tidak didukung dengan bukti dan terdapat barang berupa tangki septik yang 
belum diserahkan kepada masyarakat (www.bpk.go.id). 

Pada tahun anggaran 2018, BPK dalam IHPS I Tahun 2019 menemukan permasalahan ketidakpatuhan 
terhadap perundang-undangan tentang kekurangan penerimaan yang berasal dari kurang potong PPh Pasal 21 
karena kesalahan penghitungan penghasilan kena pajak atas penghargaan berupa uang bagi para atlet, pelatih, 
asisten pelatih, dan kontingen resmi yang meraih medali pada kegiatan Pekan Olah Raga Daerah (PORDA) XIII 
dan Pekan Paralympic Daerah (PEPARDA) V Tahun 2018 sebesar Rp6,54 miliar (www.bpk.go.id). 

Kabupaten Bogor tidak pernah luput dari dugaan kasus penyimpangan dana diantaranya dugaan 
penyimpangan penggunaan dan buruknya tata cara pelaporan administrasi dana bantuan operasional sekolah 
tahun 2015- 2016 di Sekolah Dasar Negeri se- Kecamatan Ciawi sejak tanggal 16 Februari 2017 
(mediaindonesia.com), pada tahun 2019 adanya dugaan maladministrasi pengadaan air minum (SPAM) 
dibeberapa desa, dan dugaan penyimpangan pada proyek RTH Cibinong (m.rri.co.id) Maka dari itu pemerintah 
perlu membuat laporan keuangan yang lebih baik lagi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. 

Kompetensi aparatur juga sangat diperlukan untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas Girsang 
(2017). Namun pada kenyataannya pemerintah kabupaten Bogor masih kekurangan SDM, dan banyak pada 
bagian keuangan yang tidak diduduki oleh lulusan akuntansi. Penggunaan teknologi informasi juga menjadi 
suatu keharusan untuk membantu dalam mengelola keuangan, Risa (2019). 

 

II. METODE PENELITIAN 

Objek penelitian ini ialah aparatur Daerah Kabupaten Bogor dan lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten 
Bogor. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan dengan  desain penelitian atau pendekatan 
hubungan kausal, serta bersifat deskriptif untuk menjelaskan hasil yang didapat dari instrumen yang disebarkan. 
Intsrumen yang digunakan yaitu kuesioner. 

Populasi penelitian ini aparatur di 32 OPD di Kabupaten Boogor dengan sampel berjumlah 160, dengan 
menggunakan purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampelnya. Pengambilan sampel menggunakan 
kriteria-kritera tertentu. Dengan kriteria pejabat yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan 
dimasing-masing OPD. Yaitu Kepala SKPD (Pengguna Anggaran), Kasubag Keuangan (Petugas Penata Usaha 
Keuangan), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Petugas Akuntansi. Dan memiliki masa kerja 
minimal satu tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 

Analisis data pada penelitian ini mengunakan regresi linier berganda dan MRA, menggunakan kuisioner 
sebagai instrumen penelitian untuk mengukur variabel yang digunakan pada penelitian 

 

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil dari seluruh variabel-variabel penelitian ini memiliki nilai 
rata-rata rhitung  > 0,3. Ini menunjukkan semua instrumen variabel penelitian ini dikatakan valid dan layak  untuk 

digunakan, karena nilai rhitung  > rkritis. 

Tabel 1 Hasil Uji Validitas 
Variabel rhitung rkritis Kesimpulan 

Penerapan SAP 0,608 0,3 Valid 
SPIP 0,738 0,3 Valid 
Pemanfaatan TI 0,682 0,3 Valid 
Kualitas LKPD 0,635 0,3 Valid 
Kompetensi Aparatur 0,748 0,3 Valid 

http://www.bpk.go.id/
http://www.bpk.go.id/
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Sumber: Output SPSS 24. 2020 

 
Uji Reliabilitas 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa seluruh variabel-variabal pada penelitian ini memiliki nilai Alpha 
Cronbach lebih besar atau sama dengan dari 0,6 (Alpha Cronbach > 0,6). Ini menunjukkan semua instrumen 
variabel penelitian ini dikatakan reliabel dan layak untuk digunakan, ini dikarenakan nilai Cronbach’s Alpha yang 
dihasilkan lebih besar atau sama dengan dari rkritis nya. 

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas 

No. Variabel Cronbach’s Alpha rkritis Keterangan 

1 Penerapan SAP 0,845 0,6 Realibel 
2 SPIP 0,835 0,6 Realibel 
3 Pemanfaatan TI 0,805 0,6 Realibel 
4 Kualitas LKPD 0,794 0,6 Realibel 
5 Kompetensi Aparatur 0,900 0,6 Realibel 

Sumber: Output SPSS 24. 2020 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik menjadi sebuah persyaratan yang harus terpenuhi dalam penggunaan model regresi. 
Model regresi yang baik merupakan model regresi yang memenuhi karakter BLUE (Best Linear Unblased 
Estimator).  

Uji Normalitas 

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa hasil pengujian dengan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, nilai 
Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu sebesar 0,200. Hal tersebut menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam 
penelitian mempunyai distribusi normal dan layak untuk dilakukan uji regresi, karena nilai Asymp.Sig.  (2-
tailed) atau nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 (0,200 > 0,05). 

Tabel 3 One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Unstandardized Residual 

N  150 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 

 Std. Deviation 2.06007662 
Most Extreme Differences Absolute .051 

 Positive .051 
 Negative -.039 

Test Statistic  .051 

Asymp. Sig. (2-tailed)  .200c,d 

 
Uji Multikolinearitas 

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa nilai tolerance keempat variabel pada penelitian ini lebih dari 0,10 
(tolerance > 0,10) dan nilai VIF kurang dari 10 (VIF<10), hal ini menunjukkan bahwa model regresi pada 
penelitian ini bebas  dari gejala multikolinearitas, yang artinya keempat variabel pada penelitian ini tidak terjadi 
gejala korelasi yang signifikan. 

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas (Metode VIF) 
 Coefficientsa   

  Collinearity Statistics 

Model  Tolerance VIF 

1 (Constant)   
 Penerapan SAP .977 1.023 
 SPIP .989 1.011 
 Pemanfaatan TI .980 1.021 
 Kompetensi Aparatur .992 1.009 
a. Dependent Variable: Kualitas LKPD   
Sumber: Output SPSS 24, 2020   
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Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan Tabel 5, nilai signifikansi keempat variabel lebih dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan 
model regresi penelitian ini tidak terdapat gejala heteroskedastisitas (homokedastisitas). 

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Metode Gletser) 
Coefficientsa 

  Unstandardized 
  Coefficients  

Standardized 
Coefficients  

 
t 

 
Sig. 

Model  B Std. Error Beta   

1 (Constant) -.601 2.624  -.299 .891 
Penerapan SAP .029 .032 .074 .882 .379 

 SPIP .011 .044 .021 .247 .805 
 Pemanfaatan TI -.023 .040 -.049 -.585 .560 
 Kompetensi Aparatur .024 .026 .075 .909 .365 

a. Dependent Variable: RES2 

Sumber: Output SPSS 24, 

2020 

 
Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel independen terhadap 
variabel dependen serta untuk mengetahui perubahan nilai variabel terikat, jika ada perubahan nilai pada 
variabel bebasnya. Berdasaran uji regresi dari Tabel 6 menunjukkan nilai dari persamaan regresi adalah sebgai 
berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

Y = 36,526+0,280X1+0,317X2 + 0,343X3+e 

Tabel 6 Regresi Linear Berganda 
Coefficientsa 

  Unstandardized 
  Coefficients  

Standardized 
Coefficients  

 
T 

 
Sig. 

Model  B Std. 
Error 

Beta   

1 (Constant) 36.526 5.283  6.914 .000 
Penerapan SAP .280 .073 288 3.813 .000 

 SPIP .317 .100 .239 3.186 .002 
 Pemanfaatan TI .343 .089 .288 3.834 .000 

Sumber: Output SPSS 24, 2020 

Koefisien Korelasi Berganda 
Berdasarkan Tabel 7 ini  diperoleh nilai R sebesar 0,782 (78,2%), yang menunjukkan nilai R (0,782) berada 

pada interval nilai R (0,601– 0,800) yang menunjukkan tingkat hubungan yang kuat antara variabel penerapan 
SAP, SPIP, dan pemanfaatan TI terhadap kualitas LKPD. 

Tabel 7 Koefisien Korelasi Berganda 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .782a .612 .602 2.088 

Sumber: Output SPSS 24, 2020 

 

Koefisien Determinasi 

Berdasarkan Tabel 7 di atas, diperoleh angka R2 (R Square) sebesar 0,612 atau 61,2%., menunjukkan 
persentase pengaruh penerapan SAP, SPIP dan Pemanfaatan TI terhadap kualitas laporam keuangan 
sebesar 61,2%, sisanya 38,8% dipengaruhi oleh faktor/variabel lain yang tidak di masukkan pada penelitiam 
ini. Dari hasil regresi didapatkan nilai 2,088 hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam memprediksi kualita 
LKPD sebesar 2,088. 

 



69 PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 ISBN: 978-602-6585-86-8                                     
 

 

 

 

Pengujian Hipotesis 

Pegujian hipotesis ini merupakan pengujian terhadap dugaan sementara atas masalah yang telah 
dirumuskan pada penelitian. Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) pengujian hipotesis, yaitu uji simultan (uji f), 
uji parsial (uji t), dan uji moderasi. 

Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan guna mengetahui apakah variabel independen yaitu (penerapan SAP, SPIP, dan 
pemanfaatan TI) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependennya (kualitas 
LKPD). Berdasarkan uji simultam dari Tabel 8 diperoleh nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (11,307 > 2,67)  dengan 
nilai signifikansinya F sebesar 0,00 < 0,05. berartii H0 ditolak serta Ha diterima, ini artinya penerapan SAP, SPIP, 
dan pemanfaatan TI secara simultan atau bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 
LKPD di Kabupaten Bogor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tami (2017) dan Chodijah (2018) yang 
menyatakan bahwa penerapan SAP, SPIP, dan pemanfaatan TI berpengaruh secara simultan terhadap kualitas 
laporan keuangan. 

Tabel 8 Uji Simultan 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 307.497 3 102.499 11.307 .000b 

 Residual 1323.496 146 9.065   

 Total 1630.993 149    

Sumber: Output SPSS 24, 2020 

 
Uji Parsial (Uji t) 

Berdasarkan dari Tabel 9, dalam uji t untuk variabel independen kompetensi diperoleh nilai thitung > ttabel 
(3,813 > 1,975) dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,000 < 0,05, ini berarti H0 ditolak serta Ha diterima. Hal 
Ini menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ningrum (2019), Tami (2017), dan Rafid (2016). Selanjutnya, Uji t 
untuk variabel independen  SPIP diperoleh nilai thitung > ttabel (3,186 > 1,975) dengan tingkat signifikansi sebesar 
0,002 < 0,05, ini berarti H0 ditolak serta Ha diterima. Ini menunjukkan bahwaa SPIP berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas LKPD. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Tami (2017), Chodijah (2018), dan 
Holle, (2019). Kemudian uji t untuk variabel independen pemanfaatan TI diperoleh nilai thitung > ttabel (3,834 > 
1,975) dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, ini berarti H0 ditolak serta Ha diterima. Ini menunjukkan 
bahwa pemanfataam TI berpengaruh secaraa signifikan terhadap kualitas LKPD. Hasil penelitian ini sejalan 
dengan penelitian Ratnasari (2019), Khairudin (2017), Nadir dan (2017), Agustiawan dan Ketut (2016). Dengan 
demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan SAP, SPIP, dan pemanfaatan TI masing-masing secara 
parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD. 

Tabel 9 Uji Parsial 
Coefficientsa 

  Unstandardized 

  Coefficients  

Standardized 

Coefficients  

 

T 

 

Sig. 

Model  B Std. 

Error 

Beta   

1 (Constant) 36.526 5.283  6.914 .000 

 Penerapan SAP .280 .073 288 3.813 .000 

 SPIP .317 .100 .239 3.186 .002 
 Pemanfaatan TI .343 .089 .288 3.834 .000 

Sumber: Output SPSS 24, 2020 

Uji Moderasi 

Pengujian ini guna mengetahui pengaruh variabel interaksi dari variabel independen yaitu penerapan 
Standar Akumtansi Pemerintah (X1), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2), dan pemanfaatan Teknologi 
Informasi (X3) dengan variabel moderasi yaitu kompetensi aparatur (Z) terhadap variabel dependennya kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). 
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Tabel 10 Uji Moderasi 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Penerapan 
SAP 

Regression 836.691 3 278.897 51.264 .000b 

Residual 794.302 146 5.440   

Total 1630.993 149    

 Regression 825.104 3 275.035 49.827 .000b 

SPIP Residual 805.889 146 5.520   

 Total 1630.993 149    

Pemanfaatan TI 
Regression 801.509 3 267.170 47.025 .000b 

Residual 829.485 146 5.681   

Total 1630.993 149    

Sumber: Output SPSS 24, 2020 

 
Berdasarkan  uji  moderasi  pada tabel 10 atau uji Ftest, menghasilkan Fhitung sebesar 51,264 untuk X1, 

49,827 untuk X2, dan 47,025 untuk X3. Dengan tingkat signifikansi masing-masing variabel 0,00 < 0,05. Maka, 
model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Y atau dapat dinyatakan bahwa X1 dan Z, X2 dan Z, serta X3 
dan Z secara bersama-sama memoderasi Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur 
(Z) mampu memoderasi  hubungan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), sistem 
pengendalian internal (SPIP),  dan Pemanfaatam Teknologi Informasi (TI) sebagai variabel X dengan kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel Y.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tami 
(2017), yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur dapat memoderasi. Kompetensi aparatur mendukung 
diterapkannya SAP, pengendalian yang efektif dan efisien, dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga 
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. 

Penerapan SAP, SPIP, Pemanfaatan TI secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas LKPD 

Hasil analisis menunjukan bahwa nilai Fhitung > Ftabel (11,307 > 2,67) dengan nilai signifikansi F sebesar 0,00 
< 0,05, maka H0 ditolak dan Hα diterima. Artinya Penerapan SAP, SPIP, Pemanfaatan TI mempunyai pengaruh 
secara simultan terhadap Kualitas LKPD di Kabupaten Bogor, maka hipotesis pertama diterima. Ini berarti 
aparatur OPD harus menerapkan SAP, SPIP, dan Pemanfaatan TI dengan sangat baik untuk menghasilkan 
Kualitas LKPD yang baik (Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami). Dengan kata lain semakin baik 
penerapan SAP, SPIP dan Pemanfaatan TI maka dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap kualitas 
LKPD di Kabupaten Bogor. 

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD)  

Nilai thitung ≥ ttabel (3,813 ≥ 1,975), dengan nilai signifikansi t sebesar 0,00 < 0,05, maka H0 ditolak dan Hα diterima. 
Artinya penerapan SAP mempunyai pengaruh secara parsial terhadap Kualitas LKPD di Kabupaten Bogor,maka 
hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SAP menjadi penyebab berkualitas tidaknya 
suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) 

Hasil analisis menunjukan bahwa nilai thitung ≥ ttabel (3.186 ≥ 1,975), dengan nilai signifikansi t sebesar 0,02 < 
0,05, maka H0 ditolak dan Hα diterima. Artinya SPIP mempunyai pengaruh secara parsial terhadap kualitas LKPD 
di Kabupaten Bogor. Hal ini berarti bahwa SPIP merupakan penyebab berkualitas tidaknya suatu LKPD di 
Kabupaten Bogor maka hipotesis ketiga diterima. Semakin sering sistem pengendalian internal pemerintah 
dilakukan, maka akan semakin bagus pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bogor 
yang dihasilkan. 

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) 

Hasil analisis menunjukan bahwa nilai thitung ≤ ttabel (3,834 ≤ 1,974), dengan nilai signifikansi t sebesar 0,00 
> 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya Pemanfaatan TI mempunyai pengaruh secara parsial terhadap 
kualitas LKPD di Kabupaten Bogor, maka hipotesis keempat diterima. Semakin bagus pemanfaatan teknologi 
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informasi yang dilakukan, maka akan mendukung pula kualitas LKPD yang dihasilkan. 

Kompetensi Aparatur memoderasi pengaruh Penerapan SAP, SPIP, Pemanfaatan TI secara bersama-
sama berpengaruh terhadap Kualitas LKPD 

Berdasarkan uji moderasi dari tabel 4.24 atau uji F test menghasilkan nilai Fhitung sebesar 51,264 untuk X1, 
49,827 untuk X2, dan 47,025 untuk X3 dengan tingkat signifikansi dari masing-masing variabel 0,000 < 0,05. 
Maka, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Y atau dapat dikatakan bahwa X1 dan Z, X2 dan Z, 
X3 dan Z serta X4 dan Z. Maupun hasil uji regresi X1Z, X2Z, X3Z dan X4Z secara bersama-sama memoderasi Y. 
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur (Z) dapat memoderasi hubungan antara 
variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Sistem Pengendalian Interbal Pemerintah (X2), dan 
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). 

 

IV. KESIMPULAN 

1. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menerapkan SAP yang telah ditetapkan oleh 
pemerintah untuk menghasilkan kualitas LKPD yang baik, artinya Semakin baik penerapan SAP yang 
dilakukan, maka kualitas LKPD semakin baik 

2. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mengaplikasikan SPIP yang telah ditetapkan untuk 
menghasilkan kualitas LKPD yang baik untuk mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah 
yang bebas dari kesalahan yang bersifat material. 

3. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memanfaatkan teknologi informasi yang telah 
ditetapkan, karena semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka akan mempengaruhi kualitas 
laporan keuangan yang dihasilkan sehingga  kualitas LKPD nya menjadi lebih baik. 

4. Aparatur yang memadai dan berkompetensi dalam proses penyusunan laporan keuangan dan 
menerapkan SAP, SPIP dan pemanfaatan TI yang baik menghasilkan LKPD yang berkualitas. Tanpa 
adanya kompetensi aparatur yang baik, maka proses pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan 
SAP  akan terhambat, SPIP tidak optimal, dan dalam memanfaatkan TI akan terjadinya sistem informasi 
yang tidak terstruktur. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Rencana manajemen untuk mengendalikan keuangan sangat penting untuk 

menjaga ke stabilan keuangan bagi perguruan tinggi, apalagi bagi perguruan tinggi swasta yang 

memiliki keterbatasan akan keuangan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan 

tentang anggaran didesain agar dapat memenuhi semua kebutuhan program dalam rangka 

mencapa tujuan Lembaga. Disinilah sebuah konsep anggaran berimbang dimana pengendalian 

keuangan dilakukan dengan memperhatikan pemasukan dan dan pengeluaran prioritas demi 

kepentingan pencapaian tujuan Lembaga. 

Tujuan: Menggali sebuah model anggaran berimbang yang telah ada sebagai upaya menemukan 

konsep yang tepat untuk pengendalian keuangan di perguruan tinggi swasta.  

Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai upaya memahami 

dan menganalisis berbagai konsep dan teori dari berbagai sumber sehingga menemukan sebuah 

kesimpulan. Desain penelitian yang digunakan adalah content analysis (analisis isi) dan riset 

kepustakaan (library research). 

Hasil: Temuan penelitian menggambarkan bahwa konsep anggaran berimbang berfungsi untuk 

koreksi atas ketidakseimbangan keuangan dan redistribusi pendapatan dengan mengutamakan 

pada program prioritas. Model anggran berimbang ini menekankan pada tiga ektivitas utama 

yaitu 1) alokasi, 2) distribusi dan 3) stabilitasi. 

Kata Kunci: Anggaran Berimbang, Kebijakan Fiskal, Perguruan Tinggi Swasta. 
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I. PENDAHULUAN 

Rencana manajemen untuk mengendalikan keuangan sangat penting untuk menjaga ke stabilan keuangan 
bagi perguruan tinggi, apalagi bagi perguruan tinggi swasta yang memiliki keterbatasan akan keuangan. 
Pengelolaan perguruan tinggi yang dilakukan secara mandiri, termasuk tentang pengelolaan keuangan juga menjadi 
tanggungjawab secara mandiri. Bukan tidak mungkin kesulitan keuangan akan melandanya, terutama dalam hal 
ketidak seimbangan antara penerimaan dan pengeluaran keuangan yang akan berdampak pada semua aktivitas 
Pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 

Sumber keuangan PTS sebagai Lembaga swasta mengandalkan dari swadaya masyarakat berupa iuran 
biaya Pendidikan, dan terkadang biaya pembangunan sebagai penunjang sarana prasarana. Sumber pemasukan ini 
sebisa mungkin dikelola untuk memenuhi semua kebutuhan Lembaga. Terutama dalam mendukung terciptanya 
layanan Pendidikan sebagai kegiatan utamanya. Namun terkadang jumlah penerimaan ini tidak dapat mencukupi 
semua kebutuhan, atau bahkan terkadang adanya ketidak cocokan sumber penerimaan dengan peruntukannya. 

Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan tentang anggaran didesain agar dapat memenuhi 
semua kebutuhan program dalam rangka mencapa tujuan Lembaga. Sebagaimana Bogoslavtseva, at. al (2019) 
dalam hasil penelitiannya menyampaikan bahwa perlu adanya upaya penerapan sistem anggaran berimang 
(balanced budget) untuk mengukur penerimaan dan penentuan format pengeluaran secara optimal dan efisien 
dalam pengendalian keuangan. 

Disinilah sebuah konsep anggaran berimbang dimana pengendalian keuangan dilakukan dengan 
memperhatikan pemasukan dan dan pengeluaran prioritas demi kepentingan pencapaian tujuan Lembaga. Makalah 
ini juga bertujuan untuk menggali sebuah model anggaran berimbang yang telah ada sebagai upaya menemukan 
konsep yang tepat untuk pengendalian keuangan di perguruan tinggi swasta. 

 

II. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai upaya memahami dan menganalisis berbagai 
konsep dan teori dari berbagai sumber sehingga menemukan sebuah kesimpulan (Creswell, 2010). Desain 
penelitian yang digunakan adalah content analysis (analisis isi) dan riset kepustakaan (library research). Content 
Analysis adalah sebuah cara yang digunakan untuk menemukan sebuah makna yang terkandung dalam teks, atau 
mengungkap pikiran dari penulis baik tersirat maupun tersurat sehingga menghasilkan sebuah pemahaman tentang 
isi sebuah teks (Schreier, 2012). Adapun riset kepustakaan (library research) digunakan untuk mendukung temuan 
hasil penelitian, berupa penggunaan hasil-hasil riset terdahulu, buku-buku referensi yang meiliki kaitan erat dengan 
topik yang sedang dibahan.

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Temuan penelitian menggambarkan bahwa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) adalah Lembaga pendidikan 
tinggi yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat, biasanya dibawah naungan Yayasan dimana secara 
pendanaan juga bersumber dari swadaya masyarakat. Sumber pendanaan yang terbatas, tentu memacu para 
pengelola PTS untuk memutar otak bagaimana bisa memaksimalkan sumber dana yang terbatas tersebut. Maka 
salah satu upaya yang dilakukan adalah menyusun anggaran sebagai bentuk dari pengelolaan keuangan di PTS.  

Konsep tentang anggaran menyebutkan bahwa anggaran ini disusun sebagai bentuk rencana terstruktur 
secara periodik, berupa rencana kerja yang berbentuk finansial atau rencana dalam bentuk kuantitafi dalam satuan 
moneter (Nafarin, 2009; Mardiasmo, 2009; Halim, 2007). Kosep ini merujuk pada sebuah rencana kerja organisasi 
yang disusun dalam rangka mencapai tujuan. Artinya anggaran yang disusun dikelola secara baik dan benar sebagai 
bentuk pemanfaatan sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.  

Merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009) bahwa anggaran disusun dan dibuat sebagai 
alat pengendalian untuk menghindari overspending, underspending dan misappropriation. Hal ini tentu 
menggambarkan proses penyusunan anggaran yang selanjutnya disebut sebagai proses membuat anggaran 
(budgeting) dilakukan dengan merujuk pada beberapa tahap sebagai sebuah proses siklus. 
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Gambar 1. Proses Penyusunan Anggara 

Sumber: Diadopsi dari Mardiasmo (2009) 

 

Perkembangan keilmuan mengarahkan para praktisi untuk berfikir bahwa penyusunan anggaran memiliki 
dampak positif dalam pengelolaan sebuah Lembaga, keefektifian kerja serta keefisienan penggunaan sumber daya 
organisasi. Dalam perkembangannya pula, akhirnya para pakar memberikan gambaran beberapa pendekatan yang 
memungkinkan digunakan untuk menyusun aggaran secara tepat dan benar. Dari mulai pendekatan tradisional yang 
dianggap awal mula cara yang digunakan pada periode awal tentang penyusunan anggaran yang menggunakan 
asumsi bahwa biaya akan dinaikan tanpa memperhatikan kebutuhan. Kemudian berkembang penyusunan anggaran 
berdasarkan kinerja, dimana kinerja dijadikan dasar dalam menyusun anggaran. Sampai pada pendekatan Planning, 
Progamming, dan Budgeting System (PPBS) dan Zero Based Budget dikembangkan dalam upaya menyusun 
anggaran sebaik mungkin, karena pandagan uang (dana) langka dan terbatas (Nordiawan, 2010). 

Model anggran berimbang (balanced budget) merupakan salah satu konsep yang dikembangkan dalam 
rangka pengelolaan keuangan yang bersifat langka dan terbatas. The Scarcity theory menyebutkan dimana uang 
atau dana itu langka dan sangat terbatas. Hal ini mengisyaratkan bahwa perlu ada perlakuan khusus mengenai uang 
ini. konsep anggaran berimbang berfungsi untuk koreksi atas ketidakseimbangan keuangan dan redistribusi 
pendapatan dengan mengutamakan pada program prioritas. Anggaran berimbang mengarah pada strategi untuk 
menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan, bertujuan untuk membuat anggaran yang pasti serta meningkatkan 
disiplin (Sukirno, 2013). 

Konsep anggaran berimang (balanced budget) ini menekankan pada tiga ektivitas utama yaitu 1) alokasi, 2) 
distribusi dan 3) stabilitasi. Alokasi merupakan gambaran tentang aktivitas penentuan peruntungan dana yang 
tersedia dikaitkan dengan aktivitas organisasi. Distribusi merupakan aktivitas penyaluran dana yang telah 
mendapatkan persetujuan dari pimpinan setelah dilakukan kegiatan konsolidasi dari berbagai unsur dan unit. 
Adapun stabilitasi merupakan aktivitas yang menggabarkan penyeimbangan antaran penerimaan dengan 
pengeluaran dana yang dimiliki dalam rangka pengendalian keuangan. Bagi PTS tiga aktivtas dalam konsep 
anggaran berimbang (balanced budget) ini amat sangat membantu. Kemandirian dalam keuangan menjadi ciri khas 
bagi PTS, hal ini juga menunjukkan bahwa bagi PTS kelihaian dalam mengendalikan keuangan menjadi sebuah 
keharusan karena keterbatasan sumber dana yang dimiliki.  

Sebuah studi yang dilakukan oleh Yushkova et. al. (2018) tentang penerimaan negara dari federasi Rusia dari 
sumber pajak dan strategi yang dibangun untuk mengendalikan keuangan negara beruapa kebijakan anggaran 
berimbang (balanced budget) menyebutkan bahwa salah satu cara untuk yang digunakan untuk mengendalikan 
keuangan adalah merubah mekanisme pemanfaatan penerimaan (pajak) serta mereformasi perpajakan individu dan 
unit bisnis. Hal ini menggambarkan bahwa salah satu uapaya dalam pengendalian keuangan yang dapat dilakukan 
adalah dengan cara mengatur ulang tentang sumber penerimaan dan mekanisme pemanfaatan sumber dana 
tersebut. Tentu pagi PTS hal ini akan menjadi langkah penting sebagai bentuk ketahanan keuangan organisasi. 

Model anggaran berimbang (balanced budget) sebagai strategi untuk pengendalian keuangan dapat merujuk 
pada empat cara yaitu 1) input-output relationship, 2) favourable and unfavourable variances, 3) discovery of 
estimate variable, dan 4) recovery of future budget (Diadaptasi dari Mardiasmo, 2009). Adapun uraiannya adalah 
sebagai berikut: 
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Input-Output Relationship 

Konsep pertama, Input-output relationship merupakan aktivtas yang berusaha menganalisis kesesuaian 
antara penerimaan dan pengeluaran. Menghitung selisih antara kinerja aktual dengan besaran anggaran yang 
dikeluarkan. Hal ini merupakan upaya efisiensi anggaran yang dimiliki agar benar-benar dialokasikan secara tepat 
sasaran dan mengarah pada pengoptimalan anggaran. Gaffar (2020) menyampaikan kriteria efisiensi anggaran 
terdiri dari tiga yaitu 1) alokasi anggaran secara tepat, 2) aktivitas yang diberi anggaran tepat, 3) pengawasan 
penggunaan anggaran.  

Kinerja aktual sebagai output yang dibandingkan dalam konsep ini juga diukur dalam bentuk moneter 
sebagaimana input yaitu besaran anggaran (budget). Penggunaan analogi kinerja aktual dengan besaran dalam 
bentuk moneter adalah upaya pengukuran kesesuai antara input dan output. Ukuran kinerja aktual dapat dihitung 
dari capaian kinerja (productivity item) haria, mingguan dan bulanan secara kuantitatif. Kemudian capaian kinerja ini 
juga diukur dari sisi mutu atau kualitas kinerja (performance quality) secara kualitatif. Setelah itu sampailah pada 
sebuah hasil komulatif tentang kinerja sebagai output, lalu dikonversikan dalam bentuk moneter dimana standar 
keuangan yang berlaku menjadi pembandingnya. Misalkan saja gaji per-hari di suatu perusahaan adalah Rp. 
150.000.-, ditambah uang makan harian Rp. 40.000.- dan uang lembur Rp. 50.000.-/jam. Maka secara moneter 
seorang karyawan yang bekerja sesuai jam kerja ditambah lembur (1 jam) harus bisa manghasilkan capaian kinerja 
(productivity item) dan mutu kinerja (performance quality) dengan konversi nilai uang Rp. 240.000.-. Berikut andalah 
ilustrasi konsep Input-Output Relationship dalam pengendalian keuangan. 

 

 

Gambar 2. Input-Outpu Relationship 

 

Favourable and Unfavourable Variances 

Konsep kedua, favourable and unfavourable variances merupakan gambaran cara untuk menghitung selisih 
anggaran yang menguntungkan dengan yang tidak menguntungkan. Dalam pengelolaan anggaran ini disebut 
budgeting priority (prioritas penganggaran). Aktivitas yang dilakukan untuk menghitung dan menilai anggaran yang 
bersifat favourable dan unfavourable bagi pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Serta dalam perjalanannya 
sebagai bentuk pengawasan apakah terjadi selisih yang signifikan tentang anggaran tadi. Pada hasilnya nanti juga 
dianalisis gambaran hasil yang didapatkan dari realisasi anggaran yang telah dilakukan. 

 

Gambar 3. Favourable and Unfavourable Variances 

 

Konsep kedua ini berusah mengendalikan anggaran pada setiap tahapan, dari mulai perencanaan, 
realisasi, sampai pada laporan atau lebih luasnya adalah hasil yang didapatkan. Jika dikaitkan dengan fungsi 
manajemen maka konsep yang kedua ini hadir pada setiap fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating 
maupun controlling (Terry dalam Komariang & Sutarsih, 2018). Jika konsep ini dilakukan sesuai dengan tahapannya, 
tentu akan sangat mudah merealisasikan model anggaran berimbang ini sebagai upaya pengendalian keuangan. 
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Discovery of Estimate Variable 

Konsep ketiga, discovery of estimate variable merupakan gambaran dari aktivitas pencarian komponen 
pembiayaan yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak dapat dikendalikan (uncontrollable). Aktivitas ini 
dilakukan untuk menemukan penyebab hal-hal yang dapat menggannggu realisasi anggaran atau pemanfaatan 
anggaran dalam rangka mendukung berbagai program yang telah disusun. Tidaklah mudah melakukan hal ini, maka 
dalam organisasi kegiatan manejerial dilengkapi dengan unit pengawas (audit) serta seorang manajer keuangan 
yang bertugas menjaga pintu brankas. Artinya realisasi anggaran harus melalui mekanisme yang ketat, terstruktur 
dan sistematis. Kekacauan dalam realisasi akan menggangu stabilitas keuangan suatu Lembaga. Apalagi jika ada 
realisasi anggaran yang menyimpang dari rencana anggaran yang telah sepakati dan di sahkan secara 
kelembagaan. 

Meski demikian upaya manejemen dalam pengendalian keuangan tentu harus juga memperhitungkan 
tentang controllable and uncontrollable variable. Ini adalah upaya antisipasi berbagai kemungkinan terjadi di masa 
depan. Sebagai bentuk prakiraan (forecasting) dalam kebutuhan keuangan di masa depan. Meski sulit, tapi upaya ini 
tetap harus dilakukan baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka Panjang. 

 

Recovery of Future Budget 

Konsep keempat, recovery of future budget merupakan aktivitas yang menggambarkan upaya perbaikan anggaran 
untuk periode berikutnya. Langkah ini dilakukan dengan dasar berbagai hasil temuan pada konsep-konsep 
sebelumnya yaitu input-output relationship, favourable and unfavourable variances, dan discovery of estimate 
variable. Dari temuan pada aktivitas sebelumnya tentu akan menghasilkan informasi dan data yang sangat penting 
bagi pengendalian keuangan Lembaga. Oleh karena itu, data dan informasi yang penting tersebut dijadikan dasar 
dalam proses penyusunan anggaran berikutnya. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Model anggaran berimbang (balanced budget) merupakan konsep yang dikembangkan dalam rangka 
pengelolaan keuangan yang bersifat langka dan terbatas bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Sebagai Lembaga 
Pendidikan yang dikelola secara mandiri dengan mengandalkan sumber keuangan dari swadaya masyarakat tentu 
sangat dibutuhkan sebuah strategi pengendalian keuangan yang tepat demi keberlangsungan setiap program yang 
telah dirancang. Pendanaan menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan setiap program tersebut. Konsep 
anggaran berimbang berfungsi untuk koreksi atas ketidakseimbangan keuangan dan redistribusi pendapatan dengan 
mengutamakan pada program prioritas. Model anggran berimbang ini menekankan pada tiga ektivitas utama yaitu 1) 
alokasi, 2) distribusi dan 3) stabilitasi. Untuk mencapai itu dapat dilakukan dengan empat cara yaitu 1) input-output 
relationship, 2) favourable and unfavourable variances, 3) discovery of estimate variable, dan 4) recovery of future 
budget. Adapun kebaruan (novelty) penelitian ini terdapat pada model anggaran berimbang bagi perguruan tinggi 
swasta sebagai konsep pengendalian keuangan dimana dana adalah hal yang sangat langka dan terbatas.  
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ABSTRACT 

Value Added Tax (VAT) is a tax that is collected and imposed on the delivery of Taxable 

Goods and / or Taxable Services. In principle, all goods or services are subject to VAT, 

except for goods or services that are exempted by the VAT Law. The purpose of this study 

was to analyze the mechanism of local sales tax payment on value added tax reporting at PT. 

KG Fashion Sukabumi Regency. The research method uses a descriptive approach. Data 

analysis using tax laws and regulations, namely PPN No. 42 of 2009. The results of the 

research show that there are still documents that have not been fulfilled such as stamps 

related to the importance of an appeal to put a stamp on every document / letter / other as a 

means of proof based on Law Number 13 of 1985 jo. Government Regulation Number 24 of 

2000 (stamp duty rates change from January 1, 2021 based on Law Number 10 of 2020). The 

company has not fully implemented the concept of the VAT law no. 42 of 2009 related to tax 

payment. VAT reporting on local sales is in accordance with the VAT Law No. 42/2009. 

 

Keywords: Vat, local sales, PPN Law no. 42 of 2009, VAT. 

 

 

ABSTRAK 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut dan dikenakan atas penyerahan 

Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Semua barang atau jasa pada prinsipnya dapat 

dikenakan PPN, kecuali barang maupun jasa yang dikecualikan oleh Undang-undang PPN.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penyetoran pajak penjulan lokal 

terhadap pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. KG Fashion Kabupaten Sukabumi. 

Metode penelitian menggunakan pendekatan Deskriptif. Analisis data dengan menggunakan 

peraturan perundang-undangan pajak yaitu PPN No. 42 Tahun 2009. Hasil penelitian bahwa 

masih terdapat kelengkapan dokumen yang belum terprnuhi seperti materai terkait 

pentingnya imbauan untuk pembubuhan materai tempel di setiap dokumen/surat/lainnya 

sebagai alat pembuktian berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2000 (tarif bea materai berubah mulai 1 januari 2021 berdasarkan Undang - 

undang Nomor 10 Tahun 2020). Perusahaan belum sepenuhnya mengimplementasikan 

konsep dari undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 terkait 

penyetoran pajak. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan lokal sudah 

sesuai dengan Undang - undang PPN No 42 Tahun 2009. 

 

Kata Kunci : Pajak, Penjualan Lokal, UU PPN No 42 Tahun 2009, PPN 
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PENDAHULUAN 

Pajak merupakan sumber pendapatan 

utama negara, yang dikenakan pada setiap 

mata rantai jalur produksi dan distribusi 

termasuk PT KG Fashion Indonesia adalah 

perusahaan berstatus PMA (Penanaman 

Modal Asing) yang bergerak dalam bidang 

penjualan pakaian jadi, berkedudukan di 

Kabupaten Sukabumi 43359. Omzet 

penjualan yang dapat dicapai PT KGF tiap 

tahunnya lebih dari 4,8 milyar dan telah 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

(PKP). Berdasarkan pasal 1 angka 15 UU 

PPN 1984 yang dikutip oleh pohan (2016) 

mengatakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

adalah pengusaha yang melakukan 

penyerahan BKP atau penyerahan JKP 

yang dikenai pajak, kecuali pengusaha 

kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan 

menjadi PKP sesuai pasal 3 (PMK 68/PM 

K.03/2013). 

Supramono (2015) PPN adalah pajak 

yang dikenakan atas konsumsi di daerah 

pabean, baik konsumsi BKP atau JKP. 

PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, 

yang berarti pajak tersebut disetor oleh 

pihak lain (pedagang) yang bukan 

penanggung pajak atau dengan kata lain, 

penanggung pajak (konsumen akhir) tidak 

menyetorkan langsung pajak yang 

tertanggung. 

Perusahaan diawal bisnisnya dimulai 

dengan menjual jasa maklon atau CMT 

(cut, make, triming) dalam artian segala 

kebutuhan produksi bahan baku impor, 

kebutuhan pelengkap seperti accessories 

dan pemanfaatan jasa maklon dalam negri 

seperti washing, embodery, quilting, sewa 

mesin, sampai pada kebutuhan forwarder 

atau jasa expedisi termasuk pembayaran 

PPN untuk pengiriman barang jadi, yang 

siap di expor ditanggung oleh buyer. 

Terkait dokumen yang digunakan 

dalam penjualan lokal, perusahaan tidak 

menjadikan fokus seperti halnya pada 

penjualan expor. Dokumen tidak 

dilengkapi materai terkait pentingnya 

imbauan untuk pembubuhan materai 

tempel di setiap dokumen/surat/lainnya 

sebagai alat pembuktian berdasarkan UU 

Nomor 13 Tahun 1985 jo,  . Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 (tarif 

bea materai berubah mulai 1 januari 2021 

berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2020). 

Perusahaan belum sepenuhnya 

mengimplementasikan konsep dari UU 

PPN No 42 Tahun 2009 seperti halnya 

nilai setor PPN, merujuk dalam UU PPN 

Pasal 9 Ayat 3 PK-PM = Nilai Setor, 

sampai pada tahun terakhir perusahaan 

dalam dokumen SPT dengan status LB 

PPN akan tetapi pada saat yang sama 

persahaan menyetorkan nilai penuh PPN 

ke kas negara.  

Analisis terhadap pelaporan dapat 

dilihat di arsip pelaporan SPT bahwa 

perusahaan sering melakukan pembetulan 

diakibatkan kesalahan dalam 

memperhitungkan PM yang menjadi kredit 

pajak perusahaan merujuk pada UU PPN 

Pasal 9 ayat 8 ditegaskan bahwa yang 

dimaksud dengan pengeluaran yang 

langsung berhubungan dengan kegiatan 

usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan 

produksi. Pasal 2b PM yang dikreditkan 

harus menggunakan fakur pajak yang 

memenuhi persyaratan 

 

LANDASAN TEORI 

UU No 42 Tahun 2009 Subjek PPN 

meliputi wajib pajak yang diwajibkan 

untuk memungut, menyetor dan 

melaporkan PPN terutang ke kas negara. 

Subjek PPN terdiri dari wajib Pajak PPN 

hanya mencakup wajib pajak yang 

tergolong sebagai Pengusaha Kena Pajak 

diantaranya Pasal 1 angka 14 UU Nomor 

42 Tahun 2009  

Mardiasmo (2016) Pajak Pertambahan 

Nilai PPN dikenakan terhadap setiap 

transaksi yang termasuk sebagai objek 

PPN dan melibatkan penyerahan Barang 

Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak 

(JKP) Berikut ini adalah objek PPN yang 

diatur dalam Pasal 4 UU PPN  

     Mekanisme pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai dapat digambarkan 

sebagai berikut (Mardiasmo, 2018) : 
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1. Saat menjual BKP atau menyerahkan 

Jasa Kena Pajak. 

2. Jika PM lebih kecil dari PK, maka 

selisihnya wajib disetor ke negara. 

3. Jika PM lebih besar dari PK, maka 

selisihnya bisa di restitusi atau 

dikompensasikan ke masa pajak 

berikutnya. 

4. Laporan perhitungan PPN dilaksanakan 

setiap masa pajak menggunakan SPT 

Masa PPN.  

Muljono (2010), Direktorat Jenderal 

Pajak (2013) Pujiwidodo (2017) PPn yang 

terutang atas BKP maupun JKP dihitung 

dari DPP dikalikan dengan tarif tertentu. 

Perhitungan PPN dilakukan dengan cara 

mengalikan tarif pajak dengan dasar 

pengenaan pajak (DPP).  

Soemarso (2003), UU PPN No 42 

Tahun 2009, DJP (2013) Pajak Masukan 

adalah PPN yang dibayarkan pada waktu 

pembelian atau impor barang kena pajak 

serta penerimaan jasa kena pajak yang 

dapat dikreditkan untuk masa kena pajak 

yang sama. Dalam hal tertentu, pajak 

masukan tidak dapat dikreditkan.  

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai 

PKP yang menggunakan pedoman 

Pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak 

Keluaran, Pajak masukan yang dapat 

dikreditkan adalah Pajak Masukan mulai 

Masa Pajak pertama tahun buku 

dimulainya penggunaan mekanisme 

pengkreditan Pajak Masukan dan 

Keluaran. 

Gustian dan Lubis (2011) adalah Pajak 

Pertambahan Nilai yang terutang yang 

wajib dipungut oleh Pengusaha Kena 

Pajak yang melakukan Penyerahan Barang 

Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena 

Pajak, ekspor Barang Kena Pajak 

Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak 

Tidak Berwujud, dan atau ekspor Jasa 

Kena Pajak. 

Pajak Keluaran adalah Pajak 

pertambahan Nilai terutang yang wajib 

dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak 

(PKP) yang melakukan penyerahan Barang 

Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena 

Pajak (JKP), ekspor BKP Berwujud, 

ekspor BKP Tidak berwujud dan/atau 

ekspor JKP. Sebagai bukti pemungutan 

PPN, maka PKP diharuskan membuat 

Faktur Pajak. PPN yang tercantum dalam 

fakrur pajak inilah yang merupakan Pajak 

Keluaran bagi PKP Penjual BKP atau JKP.  

 Pihak yang harus melakukan 

penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yakni 

Pengusaha Kena Pajak (PKP). Nilai yang 

disetor merupakan selisih dari Pajak 

Keluaran dan Pajak Masukan, bila Pajak 

Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran. 

A. Saat Penyetoran, PPN yang terutang 

dalam satu masa pajak harus dibayar 

selambat-lambatnya tanggal 15 bulan 

takwim berikutnya. Apabila tanggal 15 

tersebut jatuh pada hari libur, maka 

penyetoran dilakukan pada hari kerja 

berikutnya. Disetorkan pada Bank-bank 

penerima setoran  pajak Sarana 

Pembayaran, pembayaran pajak 

dilakukan dengan menggunakan Surat 

Setoran Pajak (SSP) 

B. Pelaporan 

Direktorat Jendral Pajak melakukan 

perubahan baru per september 2020 

dengan memanfaatkan teknologi informasi 

maka dibuatlah sebuah aplikasi komputer 

untuk sistem administrasi perpajakan 

berupa e-SPT web based (berbasis web) 

dan WP sudah tidak diperbolehkan dengan 

mengupload CSV melalui e-Filling yang 

berguna memudahkan wajib pajak, maka 

dengan begitu memudahkan kepatuhan 

Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya, 

Sebagai PKP juga wajib melaporkan PPN 

terutang  yang sudah di setor ke Kantor 

Pajak. Pelaporan PPN dapat diakses secara 

online menggunakan aplikasi e-SPT PPN 

1111 atau E-Faktur.  

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian dalam penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif 

komparatif dengan pendekatan kualitatif. 

Desain pada penelitian ini merupakan 

metode yang digunakan untuk menjawab 

masalah dari objek yang diteliti. Metode 

kualitatif yaitu suatu metode dimana data 

dikumpulkan, diinterprestasikan, dan 
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dianalisis sehingga memberikan 

keterangan lengkap bagi pemecahan yang 

dihadapi.  Metode desktiptif juga 

mempelajari tentang norma dan standar, 

sehingga penelitian ini disebut sebagai 

survei normatif. Dalam metode deskriptif 

dapat diteliti masalah normatif dan 

membuat perbandingan antar fenomena. 

  Metode analisis data yang digunakan 

untuk menjawab latar belakang masalah 

adalah dengan  mensandingkan aktivitas 

perpajakan di Perusahaan dengan Dasar 

Hukum PPN yakni Peraturan Perpajakan 

yang berlaku Undang-undang Nomor 42 

Tahun 2009 berikut Penjelasan dan 

lampirannya tentang Perubahan ketiga atas 

undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 

Tentang PPN Barang dan Jasa dan 

PPnBM, Selain UU PPN, alat yang 

digunakan dalam metode penelitian ini 

adalah dengan menggunakan komparasi 

dari Putusan Menteri Keuangan (PMK), 

Surat Edaran, yang mengatur lingkup PKP 

dengan status regulasi masih berlaku. 

 

HASIL PENELITIAN  

  Dokumen-dokumen yang diperlukan 

dalam penjualan lokal di PT KG Fashion 

Indonesia diantaranya faktur pajak, 

sebagai PKP maka wajib mengeluarkan 

faktur pajak, invoice yang dibubuhi 

materai dengan nilai terpisah sebagai nilai 

barang atau dasar pengenaan pajak dan 

pajak terutang PPN 10% dari dasar 

pengenaan pajak, dokumen lainnya adalah 

di lampirkan surat jalan, menurut 

informasi dari hasil wawancara, dokumen-

dokumen yang diperlukan dalam penjualan 

lokal kurang mendapat perhatian khusus, 

dalam artian perusahaan lebih fokus 

dengan kegiatan utamanya yakni dalam 

penjualan expor, akan tetapi seharusnya 

perusahaan juga memperhatikan kegiatan 

dari penjualan lokal  karena fiskus akan 

meneliti semua kegiatan perusahaan dari 

faktur-faktur yang dikeluarkan,  karena 

akan dijadikan pajak masukan oleh lawan 

transaksi. 

 Perusahaan PT KG Fashion Indonesia 

sebagai PKP dalam melakukan penjualan 

lokal dengan menerbitkan faktur pajak 

keluaran disesuaikan dengan deskripsi 

barang (kode barang) contohnya dalam 

penjualan lokal perusahaan menjual sisa 

kain portongan (scraft), sisa potongan 

padding, carton box yang tidak terpakai, 

berikut quantity berapa banyak yang dijual 

dan harga barang tersebut.  

 Penerapan Pelaporan Pajak Berdasarkan 

UU PPN No. 42 Tahun 2009 di PT. KG 

Fashion Indonesia tidak terlepas dari 

syarat pengkreditan pajak masukan dalam 

ketentuan PPN di Indonesia mekanisme 

pengkreditan pajak masukan dengan pajak 

keluaran menjadikan produsen  dan  

distributor  hanya  berfungsi  sebagai  

pemungut   pajak  dan  sama sekali tidak 

menanggung baban PPN.  

  Hasil analisis yang dilakukan dari hasil 

penelitian bahwa PT KG Fashion 

Indonesia dilakukan sebelum akhir bulan 

di bulan berikutnya untuk menghindari 

server error yang pada akhirnya 

mengakibatkan terlambat pelaporan 

sehingga memicu sanksi pajak, adapun jika 

terdapat kesalahan hitung pajak masukan 

maka sebagai WP melakukan pembetulan. 

Sesuai pasal 9 (4a). Pelaporan 

diberlakukan implementasi e-faktur 3.0 

secara nasional mulai masa pajak 

september DJP menegaskan tidak ada 

keputusan DJP baru yang diterbitkan 

kepada PKP terkait dengan implementasi 

nasional e-faktur 3.0. beleid yang berlaku 

adalah KEP-136/PJ/2014 tentang 

penetapan pengusaha kena pajak yang 

diwajibkan membuat faktur pajak secara 

elektronik. 

PEMBAHASAN 

  Dokumen merupakan bagian terpenting 

dalam aktivitas suatu entitas bisnis, yang 

dibuat untuk keperluan intern, maupun 

organisasi. Maka dari itu dokumen 

haruslah lengkap dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pada saat 

penjualan lokal dokumen pengeluaran 

barang dilakukan oleh bagian exim (expor 

impor) perusahaan, begitupun invoice 
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penjualan lokal beserta lampiran. 

Dokumen yang digunakan tidak dilengkapi 

bea materai sebagaimana kita ketahui 

bahwa fungsi materai menurut Undang-

undang No 13 Tahun 1985 fungsi materai 

adalah pajak dokumen yang dibebankan 

oleh negara untuk dokumen tertentu. 

Sebagaimana termasuk kedalam kategori 

surat yang memuat jumlah uang, di 

antaranya surat yang menyebutkan 

penerimaan uang, surat yang menyatakan 

pembukuan uang sebagai alat pembuktian. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2000 (tarif bea materai berubah mulai 1 

januari 2021 berdasarkan UU Nomor 10 

Tahun 2020).   

 Invoice yang dibuat tidak menyatakan 

nilai barang harga jual atau DPP (Dasar 

Pengenaan Pajak) ditambahkan oleh nilai 

PPN, sehingga sesuai dengan faktur pajak 

yang dikeluarkan berapa nilai PPN yang 

harus dipungut dari pembeli atas penjualan 

lokal tersebut. Dokumen lainnya yang 

seharusnya ada yakni surat jalan yang 

ditandatangani oleh pengirim dan 

penerima barang begitupun saksi. Maka 

dari itu, dokumen-dokumen penjualan 

lokal sebaiknya dibuat dengan benar dan 

lengkap, agar lebih rapih dalam 

administrasi mmenuhi ketentuan maupun 

untuk kelengkapan data lawan transaksi, 

karena retensi pemeriksaan 5 Tahun.  

  PT KG Fashion Indonesia dalam 

mekanisme penerapan penyetoran pajak 

penjualan lokal sepenuhnya 

mengimplementasikan UU No 42 Tahun 

2009. Dirumuskan dalam Pasal 9 ayat 3 

(tiga) Apabila dalam suatu Masa Pajak, PK 

lebih besar daripada PM, maka selisihnya 

merupakan PPN yang harus disetor oleh 

PKP. Diperkuat oleh penelitian Cahyanti 

dkk 2020, Waode 2018 dan Iroth, Ilat, 

Wokas 2017 yang menyatakan penyetoran 

pajak pertambahan nilai (PPN) oleh PKP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(3) harus dilakukan paling lambat akhir 

bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa 

Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan 

Masa Pajak PPN disampaikan dan 

perhitungannya diatur dalam UU KUP 

Pasal 13 ayat (2). Perhitungan atas sanksi 

telat setor adalah SPT Masa x (2% x 

Jumlah Bulan telat setor) PT. KGF nilai 

yang disetorkan merupakan PPN dari 

setiap transaksi bukan hasil dari selisih 

dari {PK – PM =  Nilai Setor} maka dari 

itu, perusahaan dapat terlihat double tax, 

dikarenakan Pajak Masukan lebih banyak 

dari Pajak Keluaran.  

  Tindakan tersebut dilakukan karena 

sampai tahun 2019 PT. KG Fashion 

merupakan perusahaan garmen CMT (Cutt 

Make Trim) yakni menjual jasa maklon 

dan semua kebutuhan produksi mulai 

bahan baku impor dan pelengkap lainnya 

(lokal) ditanggung oleh buyer seperti 

carton box, jasa washing, jasa embodery, 

jasa quilting, polybag atau plastik sampai 

pembayaran PPN atas BKP atau JKP dari 

barang-barang kebutuhan produksi. Pada 

akhirnya fiskus meneliti mengenai 

kompensasi PPN yang terkumpul bukan 

merupakan hak perusahaan walaupun atas 

nama perusahaan menjadikan perusahaan 

menyetorkan PPN dengan nilai yang utuh 

bukan merupakan nilai dari selisih Pajak 

Keluaran dikurangi Pajak Masukan. 

  Pada awal Tahun 2020 perusahaan 

merubah pola bisnis menjadi FOB (Free 

On Board) yakni semua kebutuhan 

produksi dan lainnya ditanggung oleh 

perusahaan menjadikan nilai PPN yang 

terkumpul merupankan hak perusahaan. 

Ketentuan mengenai penentuan waktu, 

penghitungan, dan tata cara pembayaran 

kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6a) diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan. PT. KGF 

pada saat Penyetoran dilakukan lebih awal 

dari pada barang keluar batas waktunya 

sampai akhir bulan berikutnya setelah 

berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT 

Masa PPN disampaikan, disetor pada bank 

koresponden.  

   Penerapan Pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai di Perusahaan PT. KG 

Fashion Indonesia Berdasarkan Undang-

undang PPN No 42 Tahun 2009 sudah 

dilakukan sesuai UU yang berlaku. 

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 
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(satu) pasal, yakni pasal 8A yang berbunyi 

sebagai berikut (1) Pajak Pertambahan 

Nilai yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 dengan DPP yang meliputi 

Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, 

Nilai Expor, atau nilai lain diperkuat oleh 

penelitian terdahulu Eka 2017 yang 

menyatakan prosedur perhitungan dan 

pelaporan PPN dilakukan merumus pada 

peraturan UU PPN yang setatus 

regulasinya masih berlaku adapun ketidak 

sesuaian pelaporan maka dilakukan 

pembetulan. 

  Pasal 9 ayat 2 (dua) Pajak Masukan 

dalam Suatu Masa Pajak Keluaran dalam 

Masa Pajak yang sama. Pasal 2b pajak 

masukan yang dikreditkan harus 

menggunakan Faktur Pajak yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) dan ayar 

(9). Ayat 4 (empat) Apabila dalam suatu 

Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat 

dikreditkan lebih besar daripada Pajak 

Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan 

pajak yang dikompensasikan ke Masa 

Pajak berikutnya. Pelaporan dilakukan 

akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya 

masa pajak. Pelaporan menggunakan web 

based (berbasis web) e-faktur dengan 

menu tambahan seperti prepopulated data 

terdiri dari faktur pajak masukan, dokumen 

impor (PIB), Vat refund yang digunakan 

mulai per September 2020. 

  Diperkuat oleh Adriani 2018 Prosedur 

pelaporan PPN mulai dari Subjek Pajak 

Pajak Pertambahan Nilai, Objek PPN, 

Tarif PPN, DPP, cara perhitungan PPN, 

saat terutangnya PPN, mekanisme 

pengkreditan PPN, dan Pemungutan PPN 

dan menyampaikan pembetulan SPT 

apabila Surat Pemberitahuan belum 

memenuhi ketentuan peraturan perpajakan 

yang berlaku dan belum dilakukan 

pemeriksaan pajak, sehingga SPT 

pembetulan (terakhir) yang dijadikan 

acuan dalam melihat informasi data dalam 

pos-pos formulir induk,  seperti nilai pajak 

masukan yang dapat diperhitungkan. 

Tabel 4.2 Perbandingan Aktivitas Perpajakan PT KGF dengan Komparasi UU PPN No 

42 Tahun 2009 
 

No 

 

Uraian PT KG Fashion 

Indonesia 

 

Undang - Undang No 42 

Tahun 2009 

Pesamaan dan Perbedaan 

Penerapan oleh PT KGF 

dengan UU PPN No 42 Tahun 

2009 

1.  Faktur Pajak baik faktur pajak 

masukan dan keluaran kurang 

diperhatikan kelengkapan dan 

apakah memenuhi persyaratan 

atau belum 

Pasal 9 ayat 2 (dua) Pajak 

Masukan dalam Suatu Masa 

Pajak Keluaran dalam Masa 

Pajak yang sama. Pasal 2b pajak 

masukan yang dikreditkan harus 

menggunakan Faktur Pajak 

yang memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 13 ayat (5) dan ayar (9). 

Dalam UU PPN No 42 Tahun 

2009 disebutkan bahwa faktur 

pajak haruslah memenuhi 

persyaratan, contohnya 

penulisan Alamat di Faktur 

Pajak tidak lengkap, deskripsi 

barang dan dalam hal PKP 

seharusnya mencantumkan 

referensi atau catatan pada 

aplikasi e-faktur, maka dibawah 

QR Code akan bercetak 

referensi catatan PKP contohnya 

satu set dengan nomor invoice  

2.  Kegiatan perusahaan dalam 

penyetoran menggunakan nilai 

penuh PPN dari Dasar 

Pengenaan Pajak. 

Pasal 9 ayat 3 (tiga) Apabila 

dalam suatu Masa Pajak, Pajak 

Keluaran lebih besar daripada 

Pajak Masukan, selisihnya 

merupakan Pajak Pertambahan 

Nilai yang harus disetor oleh 

Pengusaha Kena Pajak. 

Perusahaan Menyetorkan Nilai 

Penuh PPN, bukan merupakan 

Pajak Keluaran dikurangi Pajak 

Masukan dan selisihnya 

merupakan nilai setor yang 

harus disetorkan ke kas negara.  
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3. Pengkreditan Pajak Masukan 

seharusnya merupakan 

kumpulan dari pajak masukan 

dari kegiatan pembelian BKP 

atau Pemanfaatan JKP yang 

berhubungan langsung dengan 

kegiatan usaha. 

Dalam Penjelasan Pasal 9 ayat 

(8) huruf ‘b’ UU PPN 

ditegaskan bahwa: 

  Yang dimaksud dengan 

pengeluaran yang langsung 

berhubungan dengan kegiatan 

usaha adalah pengeluaran 

untuk kegiatan produksi, 

distribusi, pemasaran, dan 

manajemen,. 

 Kegiatan usaha tersebut harus 

terkait dengan penyerahan 

yang berhubungan langsung 

dengan kegiatan usaha. 

penerapan dalam perusahaan 

banyak faktur masukan yang 

menjadi kredit pajak, seperti 

dari transaksi yang tidak 

berhubungan langsug dengan 

kegiatan usaha. Contohnya 

kredit PPN dari internet, 

forwarding, Solar 

 

KESIMPULAN  

1. Dokumen yang diperlukan dalam penjualan lokal di PT KG Fashion Indonesia sudah 

mengikuti peraturan DJBC, akan tetapi untuk invoice penjualan kurang lengkap, 

diantaranya tidak menggunakan materai tempel, nilai PPN tidak tercantum dalam invoice 

tagihan yang menyatakan berapa pajak yang akan dipungut, kepada pembeli barang, dan 

dokumen harus disertai surat jalan. 

2. Mekanisme penerapan penyetoran pajak penjualan lokal di PT KG Fashion Indonesia 

mulai dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN sudah mengikuti aturan yang 

berlaku, yaitu Undang-undang No. 42 Tahun 2009 yang mengatur tentang PPN dan 

PPnBM. memenuhi syarat formal dan materil dan memenuhi peraturan yang berlaku.  

3. Hasil analisis penerapan pelaporan pajak setelah di komparasi dengan UU PPN yakni UU 

No 42 Tahun 2009 Kurangnya informasi dan edukasi WP selaku pelapor dalam 

melakukan pengkreditan faktur pajak masukan.  
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Abstrak 

Latar Belakang: Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi antara seseorang dengan 

orang orang lain atau mesin secara langsung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelayanan 

merupakan usaha untuk melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani yaitu membantu 

menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang. 

Pelayanan administrasi sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah baik pemerintah pusat 
maupun pemerintah daerah atas semua kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau 

masyarakat. Pelaksanaan administrasi yang baik yaitu adanya pengelompokkan masalah atau 

pekerjaan, baik berdasarkan waktu, jenis pekerjaan atau jenis masalah akan menunjang 

tercapainya suatu tujuan yang memuaskan. Rasa puas masyarakat dalam menerima pelayanan 

publik akan terpenuhi ketika apa yang diberikan oleh petugas pelayanan sesuai dengan apa yang 

masyarakat harapkan selama ini baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Oleh karena itu, Kualitas dalam pelayanan administrasi sangat diperlukan karena berbagai 

alasan. Salah satu contoh yang dapat dijadikan objek penelitian yaitu dengan menilai dan 

mecermati bagaimana kualitas pelayanan administrasi dalam pembuatan surat pindah datang 

yang ada pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. 

Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana Kualitas Pelayanan Administrasi Dalam Pembuatan  

Surat Pindah Datang di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.  

Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Bahwasanya penelitian 

deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata 

sekarang yang sedang berlangsung. Metode kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang 

digunakan untuk menggambarkan fakta serta keterangan-keterangan yang ada atau terjadi di 

lapangan, sedangkan deskriptif ialah sifat data  penelitian kualitatif yang wujud datanya berupa 

deskripsi objek penelitian yaitu kata-kata, gambar, dan angka-angka yang tidak dihasilkan 

melalui pengolahan statistika. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, 

penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai Kualitas Pelayanan Administrasi 

Dalam Pembuatan  Surat Pindah Datang di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bogor 

Hasil: Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui kualitas pelayanan administrasi dalam 

pembuatan Surat Pindah Datang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor; 

berdasarkan dari 5 dimensi dari Kualitas Pelayanan yaitu : Berwujud, Kehandalan, Ketanggapan, 

Jaminan dan Empati. Dan untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut : 
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1. Berwujud, yaitu adanya fasilitas dan ruang tunggu untuk masyarakat yang 

mengajukan pembuatanm dokumen kependudukan seperti Surat Pindah Datang dan 

adanya petugas di loket pelayanan sesuai jam kerja yaitu dari pukul 08:00-15:00 

WIB. 

2. Kehandalan,bahwa  pegawai sudah menjalankan prosedur pelayanan sesuai dengan 

SOP yang ada di Disdukcapil Kabupaten Bogor 

3. Ketanggapan, bahwa pegawai sudah menunjukkan sikap yang cukup baik kepada 

masyarakat namun ketanggapan pegawai terhadap masyarakat masih perlu diperbaiki 

lagi. 

4. Jaminan, bahwa pegawai sudah melayani masyarakat terkait dengan jaminan tepat 

waktu agar masyarakat bisa mengambil berkas yang di urus sesuai waktu yang 

ditentukan. 

5. Empati, bahwa pegawai sudah menunjukkan kualitas pelayanan dengan baik yaitu 

dengan memberikan pelayanan yang tulus, serta peduli kepada masyarakat dan tidak 

membeda-bedakan sehingga dapat memberi kepuasan bagi masyarakat yang 

melakukan pelayanan, walaupun masih ada pegawai yang kurang ramah terhadap 

masyarakat. 

 

Kata Kunci: Administrasi, Kualitas, Pelayanan 
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I. PENDAHULUAN 

Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara 
langsung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelayanan merupakan usaha untuk melayani kebutuhan orang 
lain. Sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang. 

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan pengertian 
pelayanan publik sebagai berikut : Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. 

Pelayanan administrasi sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah atas semua kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik atau masyarakat. Pelaksanaan 
administrasi yang baik yaitu adanya pengelompokkan masalah atau pekerjaan, baik berdasarkan waktu, jenis 
pekerjaan atau jenis masalah yang akan menunjang tercapainya suatu tujuan yang memuaskan. Rasa puas 
masyarakat dalam menerima pelayanan publik akan terpenuhi ketika apa yang diberikan oleh petugas pelayanan 
sesuai dengan apa yang masyarakat harapkan selama ini baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Oleh karena itu, Kualitas dalam pelayanan administrasi sendiri sangat diperlukan karena berbagai alasan. 
Menurut Ibrahim (Hardiansyah, 2011: 40), kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang 
berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada 
saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut.  

Dan Menurut Zeithaml, dkk (Hardiansyah, 2011), kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi dibawah ini, 
yaitu:  

1. Tangible (Berwujud), yaitu kemampuan menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Penampilan 
dan kemampuan sarana dan prasarana fisik perusahaan yang dapat diandalkan keadaan lingkungan 
sekitarnya merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh para pemberi jasa. Hal ini meliputi 
fasilitas fisik contoh gedung, gudang, dan lain-lainya, perlengkapan dan peralatan yang digunakan 
(teknologi) serta penampilan pegawai. 

2. Reliability (Kehandalan), yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang 
dijanjikan seacara akurat dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti 
ketetapan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik dan 
dengan akurasi yang tinggi. 

3. Responsiviness (Respon/Ketanggapan), yakni kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang 
cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Membiarkan konsumen 
menunggu persepsi yang negative dalam kualitas pelayanan. 

4. Assurance (Jaminan), yakni pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan para pegawai perusahaan 
untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Antara lain komunikasi, 
kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan sopan santun. 

5. Empathy (Empati), yaitu perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada 
para pelanggan dengan berupa memahami keinginan konsumen. Dimana suatu perusahaan diharapkan 
memiliki pengertian dan pengetahuan tentang pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan secara spesifik, 
serta memiliki waktu pengoperasian yang nyaman bagi pelanggan.  

Salah satu contoh yang dapat dijadikan objek penelitian yaitu dengan menilai dan mecermati bagaimana 
kualitass pelayanan administrasi yang ada di bagian Seksi Pindah Datang di Dinas kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Bogor dalam hal pembuatan Surat Pindah Datang.  

Surat pindah datang menjadi salah satu dokumen kependudukan yang wajib dimiliki bagi masyarakat yang 
akan melakukan perpindahan penduduk baik antar kabupaten maupun antar provinsi. Dalam hal tersebut 
administrasi kependudukan sendiri  memuat tentang peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah 
datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 
peristiwa kependudukan lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan dan perlu 
didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, karena membawa implikasi perubahan data 
identitas atau surat keterangan kependudukan sehingga memudahkan bagi masyarakat maupun aparatur 
pemerintahan ketika membutuhkan data yang bersangkutan dikemudian hari sehingga tidak terjadi kerancuan dalam 
hal identidas di dalam dokumen kependudukan seperti adanya ketidaksinkronan data dan lain sebagainya. 
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Dengan demikian, setiap peristiwa kependudukan sendiri memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan 
pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hal tersebut telah 
ditegaskan didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan telah di tetapakan 
pula dalam Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Dan Penerbitan 
Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. 

Surat keterangan pindah datang sendiri merupakan surat terbitan yang dikeluarkan oleh Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk warga negara yang melaporkan kedatangan guna masuk menjadi 
penduduk di suatu kota atau kabupaten tempat pemohon akan tinggal dan menetap, diikuti pembuatan kartu 
keluarga dan kartu tanda penduduk sesuai alamat domisili yang baru. Manfaat dan kegunaan dari surat keterangan 
pindah datang yaitu sebagai bukti lapor diri kedatangan bagi penduduk luar kota atau kabupaten yang datang untuk 
mengurus kependudukan. Sebagai dasar dalam proses penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk di 
tempat yang baru, untuk keperluan lainnya seperti: pekerjaan, berobat, menikah dan lain sebagainya. 

II. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis 
dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini 
bertujuan untuk memperoleh informasiformasi mengenai keadaan yang ada. Bahwasanya penelitian deskriptif 
kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sedang 
berlangsung. Pada hakikatnya penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 
manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai faktafakta atau fenomena yang diselidiki. 

Metode kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan fakta serta 
keterangan-keterangan yang ada atau terjadi di lapangan, sedangkan deskriptif ialah sifat data  penelitian kualitatif 
yang wujud datanya berupa deskripsi objek penelitian yaitu kata-kata, gambar, dan angka-angka yang tidak 
dihasilkan melalui pengolahan statistika.  

Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
mengenai Kualitas Pelayanan Administrasi Dalam Pembuatan  Surat Pindah Datang di Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan dengan metode deskriftif kualitatif dan menggunakan data primer yang diperoleh melalui 
wawancara mendalam (in depth interview). Penelitian ini sangat bergantung pada interpretasi peneliti tentang dan 
makna tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada. Untuk mengurangi bias 
maka dilakukan proses tiangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara cross check data 
dengan fakta dari informan yang berbeda dan dari hasil penelitian lainnya. Sedangkan triangulasi metode dilakukan 
dengan cara menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu metode wawancara mendalam dan 
observasi peneliti secara langsung dalam pelayanan terhadap masyarakat.  

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan sendiri mengacu pada dimensi yang 
diteliti yaitu Berwujud, Kehandalan, Ketanggapan, Jaminan, dan Empati; serta dari hasil Observasi langsung peneliti 
kelapangan dalam pengumpulan data. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada lima orang informan dan observasi langsung peneliti mengenai 
Kualitas Pelayanan Administrasi Dalam Pembuatan  Surat Pindah Datang di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Bogor yaitu, apabila dilihat dari lima dimensi diantaranya Berwujud, Kehandalan, Ketanggapan, 
Jaminan, dan Empati yaitu diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini. 

Kualitas Pelayanan Administrasi Berdasarkan Dimensi Dan Indikator Pada Dinas Kependudukn Dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor 

No Dimensi Indikator 

1. Berwujud (Tangible)  Ruang Tunggu  

Ruang Tunggu di loket pindah datang cukup luas dan berada 
diarea terbuka, namun belum tertibnya masyarakat dalam 
menerapkan protokol kesehatan dimasa pandemi covid-19 ini 
menjadikan banyak diantaranya tidak tertib saat mengajukan 
berkas ke loket seperti tidak mengantre sehingga ada kerumunan 
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disekitar loket pelayanan. 

 Petugas  

Petugas pelayanan datang sesuai jam buka pelayanan yaitu dari 
pukul 08:00-15:00 WIB. 

Namun, masih ada petugas yang tidak tepat waktu saat datang 
dan sudah selesai ketika jam pelayanan masih ada. 

2. Kehandalan (Reliability)  Kemampuan 

Dalam melayani masyarakat para petugas di loket pindah datang 
sudah kompeten dalam melayani para pemohon. 

Namun, masih ada miss komunikasi antar pegawai dalam hal 
penerimaan berkas dari pemohon. 

Dalam pelayanan online sistem akan otomatis membalas pesan 
pemohon ketika pemohon mengajukan berkas. 

3. Ketanggapan 
(Responsiviness) 

 Petugas merespon setiap pertanyaan dari pemohon. 

 Petugas melaksanakan pelayanan dengan cepat, tepat dan cermat 
kepada para pemohon. 

4. Jaminan (Assurance)  Waktu 

Pelayanan pembuatan surat pindah datang sendiri selesai dalam 
waktu 2-3 hari, dan paling cepat 1 hari. Pemohon yang sudah 
mengajukan berkas biasanya akan diberi tahu oleh petugas perihal 
waktu pengambilannya. 

Namun, masih ada beberapa pemohon yang mengeluhkan karena 
berkas yang mereka kirimkan masih belum terproses sehingga 
membutuhkan waktu lama dan beberapa diantaranya mengajukan 
berkas ulang. Kebanyakan terjadi dipelayanan online. 

 Biaya 

Proses pembuatan surat keterangan pindah dan surat keterangan 
pindah datang ini tak dipungut biaya sama sekali alias gratis. 

5. Empati (Empathy)  Keramahan 

Petugas di loket pelayanan pada umumnya ramah dalam melayani 
masyarakat, namun masih ada petugas yang kurang ramah dalam 
melayani masyarakat. 

 Petugas mendahulukan kepetingan pemohon 

Contohnya; seperti berkas yang sudah diterima oleh petugas 
langsung diantar kebagian operator untuk segera diproses agar 
masyarakat tidak menunggu lama. Dan ketika pegawai dalam 
melayani masyarakat sesuai dengan nomor antrian tidak 
memandang keluarga atau bukan semua diberlakukan sama. 

 

Dari hasil uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa Kualitas pelayanan di bagian Seksi Pindah Datang dan 
Pendataan Penduduk dalam pembuatan surat pindah datang di loket pelayanan maupun yang melalui pelayanan 
online sudah cukup baik apabila dilihat dari kelima dimensi tersebut. Namun masih ada beberapa yang belum 
optimal dalam meningkatkan kualitas dalam pelayanannya seperti waktu dalam pemrosesan berkas, masih ada 
petugas yang kurang disiplin, masih ada miss komunikasi antar pegawai perihal penerimaan berkas pemohon dan  
keramahan dari petugas pelayanan yang masih kurang. 

Dalam hal ini komitmen dari para pegawai dalam melaksanakan tugas yang diembannya menjadi kunci utama 
dalam keberhasilan pelayanan terhadap masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung karena hal 
tersebut membawa dampak yang besar terhadap kualitas pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat. 
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Dari kelima dimensi dalam kualitas pelayanan yaitu Berwujud, Kehandalan, Ketanggapan, Jaminan, dan 
Empati; hampir semua indikator-indikator dari tiap-tiap dimensi terpenuhi dan sesuai dengan pelaksanaannya 
dilapangan. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian, analisis data dan pembahasan yang dipaparkan pada 
bab sebelumnya mengenai kualitas pelayanan administrasi dalam pembuatan Surat Pindah Datang di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor; apabila dilihat dari 5 dimensi yaitu Berwujud, Kehandalan, 
Ketanggapan, Jaminan dan yang terakhir yaitu Empati maka dapat ditarik kesimpulain sebagai berikut, yaitu : 

1. Berwujud, yaitu adanya fasilitas dan ruang tunggu untuk masyarakat yang mengajukan pembuatanm 
dokumen kependudukan seperti Surat Pindah Datang dan adanya petugas di loket pelayanan sesuai jam 
kerja yaitu dari pukul 08:00-15:00 WIB. 

2. Kehandalan,bahwa  pegawai sudah menjalankan prosedur pelayanan sesuai dengan SOP yang ada di 
Disukcapil Kabupaten Bogor 

3. Ketanggapan, bahwa pegawai sudah menunjukkan sikap yang cukup baik kepada masyarakat namun 
ketnggapan pegawai terhadap masyarakat masih perlu diperbaiki lagi. 

4. Jaminan, bahwa pegawai sudah melayani masyarakat terkait dengan jaminan tepat waktu agar masyarakat 
bisa mengambil berkas yang di urus sesuai waktu yang ditentukan. 

5. Empati, bahwa pegawai sudah menunjukkan kualitas pelayanan dengan baik yaitu dengan memberikan 
pelyanan yang tulus, serta peduli kepada masyarakat dan tidak membeda-bedakancsehingga dapat 
memberi kepuasan bagi masyarakat yang melakukan pelayanan, walaupun masih ada pegawai yang 
kurang ramah terhadap pemohon. 

Terdapat komitmen yang baik dari para pegawai khususnya bagian Seksi Pindah Datang dan Pendataan 
Peduduk untuk melaksanakan tugas dan dalam mensukseskan program pemerintah daerah di bidang 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terdapatnya layanan online menjadi salah satu inovasi baru dalam pelayanan 
terhadap masyarakat dan utamanya mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan khususnya dalam 
pembuatan surat pindah, dan inovasi terssebut mengefektifkan dalam pelayanan terhadap masyarakat. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat direkomendasikan secara umum Saran untuk Pemerintah 
Kabupaten Bogor khususnya bagian Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk, yaitu : 

- Harus ditingkatkan lagi kerja sama antar pegawai sehingga tidak terjadi miss komunikasi. 

- Harus ditingkatkan lagi dalam hal kedisiplinan utamanya kedisiplinan waktu.  
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Abstrak 

Latar Belakang: Perbankan Syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang pesat. Sampai dengan Juni 
2021, jumlah perbankan syariah di Indonesia mencapai 15 Bank Umum Syariah (BUS), 34 Unit Usaha Syariah 
(UUS), dan 163 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh 
manakah perbankan syariah mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat 
Indonesia. 

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variabel aset dan pembiayaan perbankan syariah 
terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.  

Metodologi: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel menggunakan fixed effect 
model.  

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel aset dan pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa 
keberadaaan perbankan syariah di Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat 
Indonesia. 

Kata Kunci: Kesejahteraan Masyarakat, Perbankan Syariah, Regresi Data Panel 
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I. PENDAHULUAN 

Perkembangan sektor keuangan berperan penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat suatu 
negara sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sektor riil. Indonesia menerapkan dual banking system, yaitu 
perbankan konvensional dan perbankan syariah. Keduanya memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan 
untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Namun faktor pembeda keduanya adalah mekanisme pelaksanaan 
kegiatannya. Perbankan konvensional menerapkan sistem bunga sedangkan perbankan syariah menggunakan 
sistem bagi hasil dengan akad-akad seperti murabahah, mudharabah, dan lain-lain. Kiprah perbankan syariah di 
Indonesia diawali dengan berdirinya bank umum syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 
tanggal 1 November 1991 dan resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Sejak saat itu, perbankan syariah terus 
berkembang yang mana sampai Juni 2021, jumlah perbankan syariah di Indonesia menurut data Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) mencapai 15 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Perkreditan 
Rakyat Syariah (BPRS). 

 
Tabel 1 Indikator Utama Perkembangan Perbankan Syariah 

Indikator 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Jumlah BUS (unit) 13 13 14 14 14 15 

Jumlah UUS (unit) 21 21 20 20 20 20 

Jumlah kantor (unit) 2201 2169 2229 2300 2426 2422 

Jumlah tenaga kerja (juta orang) 55597 55746 54471 54840 55538 56939 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021) 
 

Tabel 1 menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami peningkatan indikator pada tahun 2016 hingga 
tahun 2021. Jumlah bank umum syariah bertambah di tahun 2021 dengan berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI) 
yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Februari 2021. BSI adalah gabungan dari 3 bank 
syariah milik pemerintah yaitu BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Meskipun industri perbankan 
syariah terus mengalami kemajuan, namun jumlah unit kantor dan tenaga kerja pada industri perbankan syariah 
mengalami penurunan dan peningkatan pada periode 2016-2021. Penurunan jumlah kantor terjadi pada periode 
2016-2017, adapun peningkatan jumlah kantor terjadi pada periode 2018-2021. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya diharapkan mampu mendorong 
kesejateraan masyarakat ke tingkat yang lebih baik. Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh perbankan syariah 
terhadap perekonomian telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Rabaa & Younes (2016) yang menganalisis 
dampak liberalisasi keuangan dan kinerja bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Arab 
kawasan teluk dengan menggunakan data panel dari tahun 2001-2012. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat 
pengaruh positif dari perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian lain yang menunjukkan pengaruh positif perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi 
dilakukan oleh Furqani & Mulyani (2009) yang menemukan bahwa investasi perbakan syariah dalam jangka pendek 
dan jangka panjang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain dilakukan Al-Oqool et al. 
(2014) yang menemukan hubungan kausalitas jangka panjang perbankan syariah terhadap Produk Regional 
Domestik Bruto di negara Tunisia. Penelitian tersebut menggunakan analisis Vector Error Correction Model dengan 
data panel dari tahun 1980-2012. Selain itu, hasil penelitian tersebut menemukan hubungan positif pembiayaan 
perbankan syariah terhadap kesejahteran masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian-penelitian 
sebelumnya ditemukan bahwa perbankan syariah secara garis besar berpengaruh positif terhadap perekonomian. 
Namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh perbankan syariah terhadap kesejahteraan 
masyarakat karena penelitian-penelitian sebelumnya cenderung membahas pengaruh perbankan syariah terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 

 
II. METODOLOGI 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari 33 provinsi di Indonesia mulai tahun 2014-
2020. Pada penelitian ini penulis menetapkan variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 33 
provinsi di Indonesia yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia. Adapun variabel bebas yaitu aset 
dan pembiayaan perbankan syariah tahun 2014-2020. Data diperoleh dari publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
Republik Indonesia. 
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Tabel 2 Nama Variabel dan Acuan Sumber Data 

Variabel Penelitian Acuan Sumber Data 

Indeks Pembangunan Manusia Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 

Aset Perbankan Syariah Publikasi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 

Pembiayaan Perbankan Syariah Publikasi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 

 
Variabel-variabel beserta definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian 

adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3 Definisi Operasional Variabel 

Nama 
Variabel 

Keterangan Definisi Ukuran/Satuan 

HDI Indeks Pembangunan 
Manusia 

Indeks yang merepresentasikan tingkat 
kesejahteraan masyarakat setiap provinsi di 
Indonesia 

Poin 

ASSET Aset Perbankan Syariah Total aset yang dimiliki bank umum syariah dan unit 
usaha syariah 

Juta Rupiah 

FIN Pembiayaan Perbankan 
Syariah 

Total pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan 
syariah 

Juta Rupiah 

 
Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Tiga model yang digunakan untuk estimasi data 

panel adalah common effect model (CEM), fixed effect model (FEM), dan random effect model (REM). Adapun untuk 
menentukan model terbaik untuk penelitian ini, maka dilakukan uji Chow dan uji Hausman. Menurut Baltagi (2006), 
uji Chow dilakukan untuk menentukan model terbaik antara CEM dan FEM. Adapun uji Hausman dilakukan untuk 
menentukan model terbaik antara FEM dan REM. 

Menurut Nachrowi & Usman (2006), model regresi data panel dapat dituliskan sebagai berikut: 

Yit =   0 +  1X1it +  2X2it +  3X3it   + ui 

Di mana:  i = 1, 2, 3, ......, N (banyaknya observasi) 
  t = 1, 2, 3, ......, N (periode obesrvasi) 
Dengan mengacu pada model diatas, bentuk persamaan model regresi data panel pada penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

   HDIit=     1ASSETit +  2FINit +   
Di mana: 
HDI  : Indeks Pembangunan Manusia 
ASSET  : Total Aset Perbankan Syariah 
FIN  : Total Pembiayaan Perbankan Syariah 

   : Intersep 
   : Slope 
   : Error term 

Model ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Sebelum dilakukan analisis terhadap koefisien regresi, perlu dilakukan uji asumsi klasik terhadap model regresi 
untuk memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). Hal ini 
dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan penulis merupakan model yang tepat 
dalam menjelaskan pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini 
dilakukan dengan uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara variabel-variabel bebas dalam 
model regresi. Jika terdapat korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebas, maka hubungan antara variabel 
bebas dengan variabel terikat menjadi terganggu. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat koefisien korelasi 
antar variabel bebas. Menurut Gujarati (2003) Apabila korelasi antar variabel bebas sebesar < 0,8 maka dapat 
disimpulkan bahwa model telah terbebas dari gejala multikolinearitas, begitu pun sebaliknya. Adapun uji 
heteroskedastisitas dilakukan melalui uji Glejser. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi 
ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan dari variabel independen dalam model regresi. Apabila 
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probabilitas uji signifikasi lebih besar dari 0,05 (α = 5%) maka dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan 
dalam model regresi telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perbankan syariah memiliki peluang besar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat muslim. Untuk menentukan model terbaik 
yang digunakan untuk menganalisis pengaruh perbankan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat maka 
dilakukan pengujian model dengan uji Chow dan Uji Hausman. 

 
Tabel 4. Hasil Uji Chow dan Uji Hausman 

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 101.768020 (32,196) 0.0000 

Cross-section Chi-square 662.683888 32 0.0000 

 
Hasil Uji Hausman 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 10.259760 2 0.0059 

Sumber: EViews 10 (2021) 

 
Penentuan model regresi terbaik diawali dengan melakukan uji Chow dengan dasar pengambilan 

keputusan apabila probabilitas lebih besar dar 0,05 (α = 5%) atau hasilnya tidak signifikan maka model regresi 
menggunakan metode common effect adalah lebih baik dan apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05 (α = 5%) atau 
hasilnya signifikan maka model regresi menggunakan fixed effect adalah lebih baik. Hasil uji Chow menunjukkan 
bahwa probabilitas uji signifikansi fixed effect adalah 0,0000 yang mana lebih kecil dari 0,05 (α = 5%) maka 
berdasarkan ketentuan pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa model regresi menggunakan metode fixed 
effect adalah lebih baik. Selanjutnya hasil uji Hausman menunjukkan bahwa probabilitas uji signifikansi random 
effect adalah 0,0059 yang mana lebih kecil dari 0,05 (α = 5%) maka berdasarkan hal tersebut metode regresi yang 
lebih baik adalah fixed effect. 

 
Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas 

 
LOGASET LOGPEMBIAYAAN 

LOGASET 1.000000 0.597275 

LOGPEMBIAYAAN 0.597275 1.000000 

Sumber: EViews 10 (2021) 

 
Setelah uji Chow dan uji Hausman dilakukan untuk menentukan model terbaik, selanjutnya dilakukan uji 

asumsi klasik yang diawali dengan uji multikolinearitas untuk mengetahui korelasi antar variabel independen. Hasil 
uji multikolinearitas pada tabel 5 menunjukkan bahwa korelasi antar variabel independen sebesar 0,597252 atau 
lebih kecil dari 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa estismasi regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini 
telah terbebas dari gejala multikolinearitas. 

 
Tabel 6. Hasil Uji Glejser 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.267386 0.036645 7.296661 0.2734 

LOGASET 0.061217 0.008984 6.814202 0.6591 

LOGPEMBIAYAAN 0.000146 0.000331 0.441716 0.2731 

Sumber: EViews 10 (2021)  
Uji asumsi klasik selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser. Pengujian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan dari variabel 
independen dalam model regresi. Hasil uji Glejser pada tabel 6 menunjukkan bahwa probabilitas uji signifikasi dari 
seluruh variabel lebih besar dari 0,05 (α = 5%) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini 
telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas. 
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Tabel 7. Hasil Regresi Menggunakan Model CEM, FEM, and REM 

Variable CEM FEM REM 

C 
4.069452*** 3.922477*** 3.956656*** 

(257.5060) (174.1710) (183.8141) 

LOGASET 
0.009583 0.029349*** 0.027613*** 

(0.835133) (4.177384) (4.017746) 

LOGPEMBIAYAAN 
0.012356** 0.010637*** 0.008031** 

(1.050560) (1.42451) (1.108665) 

*** indikasi signifikan pada 1 % 
** indikasi signifikan pada 5 % 

 
Setelah melakukan uji Chow dan Hausman dan menentukan model terbaik maka diputuskan bahwa model 

regresi terbaik untuk menganalisis pengaruh perbankan syariah terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia 
adalah fixed effect model. Model tersebut tersebut telah memenuhi kriteria BLUE setelah melakukan uji asumsi 
klasik yaitu uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan fixed 
effect model yang, maka persamaan model dapat dituliskan sebagai berikut: 

 
Kesejahteraan Masyarakatit = 3.922477+ 0.029349X1it + 0.010637X2it   

 
Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 5, dapat diketahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen dengan menggunakan derajat signifikansi 5%. Variabel aset perbankan syariah memiliki 
koefisiensi bertanda positif dengan nilai t-statistik sebesar 4.177384 dan probabilitas 0.0000. Adapun variabel 
pembiayaan perbankan syariah memiliki koefisiensi bertanda positif dengan nilai t-statistik sebesar 1.42451 dan 
probabilitas 0.0001. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian yaitu aset dan 
pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. 
Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai konstanta regresi sebesar 3.922477 artinya jika variabel aset 
dan pembiayaan perbankan syariah sama dengan nol, maka nilai kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah 3.92. 

Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa probabilitas statistik F adalah 0.0000 artinya secara keseluruhan 
dan bersama-sama variabel independen dalam penelitian yaitu aset dan pembiayaan perbankan syariah 
berpengaruh signifikan terhadap kesejahteran masyarakat Indonesia. Adapun hasil regresi menujukkan koefisien 
determinasi R2 pada model regresi data penel menggunakan fixed effect model adalah 0.9636 (96%). Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel independen yang dimasukkan ke dalam model dapat menjelaskan variabel dependen 
sebesar 96 persen dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. 

Interpretasi ekonomi dari hasil olah data dilakukan untuk menjelaskan variabel perbankan syariah yang 
mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan mengapa variabel tersebut berpengaruh atau tidak, berapa besar 
pengaruhnya, serta perbandingan dengan penemuan penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian 
ditemukan bahwa variabel aset perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan 
Manusia. Koefisien regresi sebesar 0.029349 menunjukkan bahwa apabila aset perbankan syariah meningkat 1 
Miliar rupiah maka kesejahteraan masyarakat meningkat sebesar 0.029349 poin. Hasil penelitian ini berbeda dengan 
penelitian sebelumnya. Nurdani (2016) menyatakan bahwa aset perbankan syariah berpengaruh negatif terhadap 
kesejahteraan masyarakat karena pendapatan yang diterima perbankan syariah sebagian besar dialokasikan ke 
dalam aset sehingga menurunkan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Namun hasil penelitian ini didukung oleh 
Boukhatem & Mousa (2018) menyatakan bahwa aset perbankan syariah dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat karena didukung oleh regulasi yang jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penempatan porsi 
pendapatan perbankan syariah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Koefisien regresi sebesar 0.010637 artinya apabila pembiayaan 
perbankan syariah meningkat 1 Miliar rupiah maka Indeks Pembangunan Manusia meningkat 0.010637 poin begitu 
juga sebaliknya. Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah kepada masyarakat dapat meningkatkan 
produksi barang, pengolahan bahan baku, volume perdagangan, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi lainnya oleh 
mitra yang mengajukan pembiayaan. Peningkatan pembiayaan perbankan syariah juga dapat meningkatkan tukar 
menukar barang dan jasa di masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi 
ekonomi. 

Beberapa hasil penelitian yang mendukung pengaruh positif pembiayaan perbankan syariah terhadap 
kesejahteraan masyarakat ditemukan oleh El-Galfy & Khiyar (2012) dalam penelitian menggunakan studi literatur 
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yang menjelaskan bahwa peran pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan 
masyarakat di negara maju maupun negara berkembang. Menurut hasil penelitiannya, kebijakan-kebijakan 
stabilisasi makroekonomi dan kebijakan pemerintah sebaiknya memperhatikan pengaruh perbankan syariah 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, Abduh & Omar (2012) menemukan bahwa kegiatan usaha perbankan 
syariah termasuk di dalamnya pembiayaan yang disalurkan kepada mitra berpengaruh terhadap kesejahteraan 
masyarakat. Penelitian tersebut menggunakan metode Error Correction Model (ECM) yang dikembangkan dengan 
Autoregressive Distributed Lag (ADRL). Hasil penelitan mendukung adanya perbaikan regulasi untuk dapat 
mengembangkan pertumbuhan perbankan syariah.  

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Hachicha & Ammar (2015) dan Afandi & Amin (2019) 
yang menunjukkan bahwa pembiaayaan perbankan syariah berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan 
masyarakat. Hal tersebut disebabkan pembiayaan perbankan syariah cenderung dilakukan dengan akad Murabahah 
yang bersifat konsumtif dan minimnya penggunaan akad mudharabah yang bersifat produktif. Hasil penelitian Afandi 
& Amin (2019) menunjukkan bahwa pembiayaan porsi pembiayaan produktif di Indonesia semakin menurun dari 
tahun ke tahun. Keadaan tersebut dibuktikan dengan data Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan bahwa akad 
murabahah mendominasi pembiayaan perbankan syariah dengan lebih dari 50 persen. Meskipun demikian, Leon 
dan Weill (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan perbankan syariah memberikan dampak positif pada akses 
pembiayaan ketika pertumbuhan perbankan konvensional rendah. 

 
IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa secara 
bersama-sama variabel aset dan variabel pembiayaaan perbankan syariah di Indonesia berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Artinya keberadaan perbankan syariah mampu 
memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kontribusi 
positif tersebut dapat terjadi karena pembiayaan yang disalurkan mampu meningkatkan kegiatan produksi barang, 
pengolahan bahan baku, volume perdagangan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi lainnya oleh mitra yang 
mengajukan pembiayaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah Indonesia untuk 
terus meningkatkan perkembangan perbankan syariah. Penelitian ini juga menggunakan data panel terkini dengan 
periode yang lebih panjang dari penelitian sebelumnya yaitu dari tahun 2014-2020 sehingga hasil penelitian 
diharapkan dapat lebih menunjukkan keadaan sebenarnya 
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Abstrak 

Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan akan tetapi berdampak juga dari segi 

aspek kehidupan, salah satu yang terdampak yang paling besar adalah usaha mikro kecil dan 

menengah yang ditekuni oleh masyarakat, maka perlu adanya upaya masyarakat pelaku usaha 

mikro kecil dalam mempertahankan esksistensi usahanya agar tidak berakhir. 

Salah satu upaya yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan pendampingan kemitraan 

pada masyarakat, agar pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat lebih 

meningkatkan potensi usahanya tidak hanya dalam peningkatan penjualan semata, akan tetapi 

dapat mampu mandiri antara lain memiliki sumber usaha yang tetap dan layak, sehingga dapat 

menjadi pengusaha berhasil dalam lingkungannya. 

Melalui pendampingan ini, diharapkan masyarakat mendapatkan berbagai medium untuk belajar 

dan mewujudkan proses belajar sepanjang hayat sesuai degan kondisi dan potensi yang tersedia 

dilingkungannya. 

Latar Belakang: Kelompok Tani Hutan (KTH) Sadar Tani Muda, berada di Desa Bojong Murni 

Kecamatn Ciawi, Bogor. Merupakan kelompok yang bergerak dalam budidaya lebah madu, tidak 

hanya menjaga ekosistem alam akan tetapi dari hasil budidaya lebah madu ini dapat menjadikan 

peluang usaha dan sebagai mata pencaharian masyarakat yang bergabung dalam kelompok Tani 

Hutan (KTH) Sadar Tani Muda, dengan bergelut dibidang usaha kelompok tani hutan (KTH) 

sadar tani muda juga menjadi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) unggulan di Desa 

Bojong Murni. 

Penulis mencoba melakukan pendampingan kemitraan dengan kelompok tani hutan (KTH) sadar 

tani muda dalam upaya meningkatkatkan dari segi pemasaran karena di masa pandemi saat ini, 

perlu adanya inovasi dari segi pemasaran artinya pemasaran tidak hanya dapat dilakukan seperti 

biasanya yaitu dijual secara langsung tapi bisa dapat dilakukan melalui online atau biasa disebut 

dengan digital marketing. 

Tujuan: Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat pelaku usaha mikro kecil 

dan menengah (UMKM) Kelompok tani hutan (KTH) Sadar tani muda dalam mengoptomalkan 

pemasaran yang dilakukan baik secara langsung maupun melaui digital marketing, agar usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM) Kelompok tani hutan (KTH) Sadar tani muda dapat lebih 
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berkembang dan menjadi usaha yang bermanfaat bagi alam dan juga lingkungan sekitar.  

Metodologi: Metodologi yang dilakukan dalam program ini dilaksanakan melalui program 

kuliah kerja nyata pada masyarakat dengan program utama yang dilakukan yaitu pendampingan 

kemitraan pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah, adapun metode yang digunakan adalah 

melakukan sosialisasi mengenai kemitraan, melakukan pengoptimalan digital marketing di 

shopee dan memfasiliatasi bermitra dengan pelaku usaha lainnya.  

Hasil: Karena adanya keterbatasan dalam penjualan produk yang selama ini dijual hanya secara 

langsung ataupun di social media dengan skala kecil, maka melalui program pendampingan 

kemitraaan ini dilakukan pemasaran tidak hanya secara langsung akan tetapi secara digital 

marketing melalui e-commerce contohnya seperti shopee agar cakupan dalam pemasaran 

semakin meningkat, selain melakukan pesamaran melului digital marketing dalam program 

pendampingan kemitraan juga kelompok tani hutan (KTH) Sadar tani muda dapat bermitra 

dengan pelaku usaha lainnya agar bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, maka hasil dengan 

dilakukannya pemasaran secara digital marketing dan bermitra dengan pelaku usaha lainnya 

maka dapat memperluas cakupan masyarakat untuk mengetahui kelompok tani hutan (KTH) 

sadar tani muda dengan produk madu sebagai produk unggulannya. 

Kata Kunci: Pendampingan Kemitraan, usaha mikro kecil dan menengah 
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I. PENDAHULUAN 

 

Pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja 
ekonomi bagi sebagian besar negara di dunia. Perekonomian Indonesia juga mengalami dampak signifikan, 
berbagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merasakan kemacetan bisnis, maka dalam kondisi seperti ini 
para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus pintar-pintar dalam mencari peluang agar usaha yang 
ditekuni masih tetap dapat berjalan. Salah satu upaya dalam mempertahankan usaha yaitu dengan adanya 
kemitraan yang dilakukan antar individu, kellompok atau Lembaga, menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 
tentang Usaha Kecil pengertian kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kcil dengan usaha besar disertai 
pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan mempelihatkan prinsip saling 
memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan adalah strategi yang diciptakan untuk 
melibatkan pihak lain dalam bentuk partisipasi yang berdasarkan prinsip mutual benefit gains (Wong, Fearon and 
Philip, 2007). 

 Program pendampingan kemitraan merupakan salah satu program kuliah kerja nyata (KKN) yang 
dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan mempraktikan ilmu yang selama ini didapatkan 
dibangku perkuliahan secara langsung ke masyarakat, khususnya pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah 
(UMKM), pendampingan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang bersifat konsultatif yaitu 
menciptakan suatu kondisi sehingga pendamping maupun yang didampingi bisa berkontribusi memecahkan masalah 
bersama-sama, pendampingan menekankan pada pemberian fasilitas secara penuh terhadap masyarakat pelaku 
usaha mikro kecil dan menengah dalam menerapkan kemampuan yang dikuasai pada konteks lapangan usaha. 

 Dalam program kegiatan yang dilaksanakan penulis memilih Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 
kelompok tani hutan (KTH) Sadar tani muda yang berada di Desa Bojong Murni Kecamatan Ciawi, kelompok tani 
hutan (KTH) Sadar tani muda ini bergerak dalam bidang budidaya lebah madu yang hasil dari budidaya lebah madu 
ini dimanfaatkan dan menjadi peluang usaha madu hal ini tentunya sangat bermanfaat tidak hanya saja bagi 
kelompok itu sendiri akan tetapi juga bagi lingkungan sekitar, dan kelompok tani hutan (KTH) Sadar tani muda terus 
berupaya dan melakukan inovasi produk pemanfaatan dari alam.  

 Dunia usaha dan industri merupakan Lembaga ekonomi yang dapat dijadikan mitra (Kerjasama) dalam 
pengembangan usaha yang dilakukan masyarakat, terutama dalam membina (kontrol), mengelola, memasarkan 
produk. Hal ini dilakuan agar produksi yang dihasilkan masyarkat betul-betul berkualitas dan dapat diterima (sesuai 
standar) serta dipasarkan secara baik sehingga masyarakat mampu mengembangkan usahanya dalam skala yang 
lebih luas. 

 

II. METODOLOGI 

 

 Dalam pelaksanaan program pendampingan kemitraan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 
Kelompok tani hutan (KTH) Sadar tani muda ini ada beberapa metode yang dilakukan diantaranya adalah: 

1. Melakukan identifikasi hal ini merupakan tahapan paling awal dan paling penting dari seluruh rangkaian 

proses perencanaan, mengidentifikasi masalah berarti mengenali dan mencatat segala sesuatu yang 

dipandang masalah, adapun hasil dari identifikasi terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 
Kelompok tani hutan (KTH) Sadar Tani Muda yaitu kurang optimalnya pemasaran produk melalui digital 
marketing sedangkan di era modern saat ini tidak dapat dipungkiri semua aktivitas yang dilakukan serba 
menggunkan teknologi maka perlu adanya pengembangan pemasaran menggunakan digital marketing agar 
cakupan nya lebih luas dan terjangkau disemua kalangan. 

2. Melakukan survey pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif ke lokasi yang telah ditetapkan 
sebagai bentuk pembenaran fakta-fakta yang telah didapatkan, hasil dari survey yang dilakukan yaitu usaha 
mikro kecil dan menengah (UMKM) Kelompok tani hutan (KTH) Sadar tani muda mempunyai potensi yang 
cukup besar untuk berkembang akan tetapi masih perlu adanya dukungan dari elemen-elemen yang dapat 
membantu berjalannya usaha,  

3. Pendampingan pemasaran melalui digital marketing langkah awal yang dilakukan adalah dengan membuat 
akun penjualan di e-commerce seperti shopee dan melakukan pemantauan secara berkala untuk melihat 
perkembangan, selain itu promosi di akun social media pun terus dilakukan agar produk semakin dikenal. 
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4. Memfasilitasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kelompok tani hutan (KTH) Sadar tani muda untuk 
bermitra dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lainnya ataupun lembaga yang 
berkesinambunngan, dalam hal ini mendampingi  

  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil dengan adanya program pendampingan kemitraan yaitu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 
Kelompok tani hutan (KTH) Sadar tani muda dapat mengoptimalkan potensinya melalui pengembangan budidaya 
lebah madu, dan meningkatnya skala pemasaran yang dilakukan tidak hanya secara langsung namun dapat 
dilakukan melalui e-commerce, Terjalinnya kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan pelaku usaha mikro kecil dan 
menengah (UMKM) lainnya sehingga dapat transfer teknologi, transfer pengetahuan atau keterampilan, transfer 
sumberdaya (manusia), transfer cara belajar (learning exchange), transfer modal, atau berbagai hal yang dapat 
diperuntukan, sehingga terpadu dalam wujud yang utuh dari kedua belah pihak. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

 

 Pendampingan kemitraan perlu dilakukan di masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 
agar masyarakat dapat mengembangkan usahanya (mengoptimalkan potensiya) dan mampu mandiri dengan 
memiliki sumber usaha yang layak sehingga dapat menjadi pengusaha berhasil dilingkungannya, dengan hal 
tersebut dapat meningkatkan perekonomian sekitar karena bertambahnya sumber mata pencaharian dan bertambah 
juga pendapatan masyarakat. 
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Abstrak 

Kelurahan Rancamaya adalah salah satu wilayah yang berada di wilayah kecamatan Bogor 

selatan dengan mayoritas beragama islam dan sebagai pelaku UMKM. Dalam pengamatan 

dilapangan ditemukan masih banyak masyarakat yang belum menggunakan perbankan, 

ksususnya perbankan syariah sebagai pendukung dalam kegiatan usahanya, hal ini disebabkan 

kurangnya pemahaman masyarakat Rancaya tentang perbankan syariah. Oleh karena itu adanya 

fenomena tersebut mendorong praktisi untuk melakukan kegiatan sosialisasi perbankan syariah 

kepada masyarakat kelurahan Rancamaya. Adapun tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk 

memberikan pemahaman tentang perbankan syariah serta mengetahui keberadaan pengaruh baik 

secara parsial dari sosialisasi terhadap minat masyarakat Rancamaya menggunakan jasa Bank 

Syariah. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi, 

wawancara, penggunaan kuisioner dan dokumentasi, sedangkan untuk analisis data peneliti 

menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji hipotesis (uji t), analisis regresi linear sederhana,  

serta menghitung nilai statistik data penelitian yang telah diperoleh. Secara parsial antrian 

Sosialisasi (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat (Y), hal ini 

disebabkan karena nilai signifikansi lebih kecil dari α= 5% (0,000 < 0,05). Variabel sosialisasi 

mampu mempengaruhi minat masyarakat sebesar 50,1% dan sisanya sebesar 49,9% dipengaruhi 

oleh variabel lain diluar penelitian ini. Data diolah melalui analisis jalur menggunakan rumus 

sobel test dengan software SPSS versi 25 for Windows. 
 

Kata Kunci: Minat Masyarakat (Y), Sosialisasi Perbankan Syariah (X) 

 

 
 

I. PENDAHULUAN 
 

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan pesat saat ini di 
Indonesia dan di luar negeri. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia di dukung oleh pemerintah karena 
mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini 
salah satu aspek yang paling menonjol adalah pada sektor industri keuangan, karena sebagian masyarakat di 
Indonesia berada di level menengah ke bawah. Inilah yang memacu tingkat pertumbuhan lembaga keuangan 
khususnya perbankan syariah di Indonesia, selain itu penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, semakin 
berkembang pola pikir masyarakat untuk beralih ke bank syariah. 

Perkembangan perbankan syariah telah memberi pengaruh luas terhadap kebaikan ekonomi masyarakat 
mengadopsi dan ekspansi lambaga keuangan Islam. Krisis perbankan yang terjadi sejak tahun 1997 telah 
membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat tertahan gejolak nilai tukar dan tingkat suk 
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bunga yang tinggi. Kesadaran didukung oleh karakteristik kegiatan usaha bank syariah yang melarang bunga 
konvensional, dan pemberlakuan nisbah bagi hasil sebagai pengganti serta melarang transaksi keuangan yang 
bersifat spekulatif (Al gharar) dan tanpa di dasarkan pada kegiatan usaha yang riil. 

Bank syariah mempunyai banyak keunggulan karena tidak hanya berdasarkan pada syariah saja sehingga 
transaksi dan aktivitasnya menjadi halal, tetapi sifatnya yang terbuka dan tidak mengkhususkan diri dari nasabah 
muslim saja tetapi juga bagi non muslim. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah membuka peluang yang sama 
terhadap semua nasabah dan tidak membedabedakan nasabah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang 
usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 
mengoprasikannya di sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. 

Minat merupakan salah satu aspek pisikis manusia yang dapat mendorong untuk mencapai tujuan. 
seseorang yang memiliki minat terhadap objek cenderung untuk memberikan perhatian atau merasa seorang yang 
lebih besar terhadap objek tersebut, namun apabila objek tersebut tidak menemukan rasa senang maka ia tidak 
akan menemui minat objek tersebut minat masyarakat adalah suatu keinginan yang tumbuh dalam masyarakat 
terhadap sesuatu yang di senangi atau di butuhkan. Pilihan masyarakat terhadap produk perbankan syariah sangat 
di tentukan dan apakah ia berminat atau tidak selain itu, dalam minat terkandung unsur motif atau dorongan dari 
dalam masyatakat yang merupakan daya tarik untuk melakukan motivasi atau kegiatan sesuai dengan tujuanya.  

Hasil observasi penulis dilapangan, masih banyak ditemukan masyarakat Rancamaya yang belum 
menggunakan perbankan syariah, sehingga dalam menyimpan uangnya masih dilakukan di rumahnya masing-
masing dengan risiko kemanan yang tidak terjamin, selain itu penulis juga mendapatkan informasi bahwa 
masyarakat Rancamaya masih banyak yang meminjam modal untuk usahanya melalui perorangan atau non 
lembaga keuangan resmi dengan tidak memperhatikan hukumnya secara syariat islam, penomena ini membuktikan 
kurangnya pemahaman masyarakat Rancamaya terhadap perbankan syariah, sungguh sangat disayangkan karena 
sebenarnya di wilayah Bogor ini sudah banyak berdiri perbankan syariah tetapi keberadaannya tidak dimanfaatkan 
oleh masyarakat, hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah serta 
kurangnya intensitas dari lembaga perbangkan syariah untuk memberikan edukasi langsung kepada seluruh lapisan 
masyarakat. 

 
 
 

II. METODOLOGI 

 

A. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif-deskriptif. Metode kuantitatif 

adalah metode yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, dimana hasil analisis disajikan dalam bentuk 
angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian.Sementara metode deskriptif 
adalah metode yang menggambarkan suatu data yang dibuat, baik sendiri oleh penulis maupun secara kelompok. 

 

B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan kegiatan penenlitian untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Rancamaya RW 4 Kecamatan Bogor 
Selatan. 

 

C. Sumber Data 
Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang di peroleh secara authentic yang 

bersumber dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi yang di kumpulkan secara khusus dan 
berhubungan langsung dengan permasalahan yang di teliti. Untuk penelitian ini, data primer di peroleh dari 
penyebaran kuesioner kepada responden yang dalam hal ini adalah masyarakat Kelurahan Rancamaya yang 
termasuk pelaku ekonomi kreatif sebagai peserta dalam kegiatan sosialisasi perbankan syariah. 

 

D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  Subjek- 
subjek penelitian menjelaskan siapa dan apa yang menjadi target penelitian.  
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2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel berguna untuk 

memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian karena penggunaan sampel dapat meminimalisir dalam 
penggunaan biaya juga dapat  mempersingkat waktu penelitian. Adapun sampel yang diambil pada penelitian ini 
sebanyak 30 orang sebaga peserta sosialisasi. 
 

E. Instrumen Pengumpulan Data  
Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk 

mendapatkan data-data tersebut, maka instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu: 
1. Observasi 

Observasi yaitu suatu pengamatan dan pencatatan yang di lakukan secara sistematis terhadap fenomena 
yang di selidiki. Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua pengetahuan pengamatan dan 
pencatatan secara yang di lakukan terhadap objek di tempat terjadinya atau berlangsung peristiwa, sehingga 
observasi berada bersama objek yang di selidiki di sebut observasi langsung. 

2. Wawancara 
Wawancara merupakan suatu proses tanya-jawab atau dialog secara lisan antara pewancara (interviewer) 
dengan responden atau orang yang diwawancarai (interviewee) dengan tujuan untuk memperoleh informasi 
yang dibutuhkan oleh peneliti. 

3. Angket (kuesioner) 
Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa poin  
pertanyaan atau pernyataan tertulis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan suatu cara dalam pengumpulan data yang di lakukan dimulai 
responden mengisi pertanyaan-pernyataan yang telah disiapkan, kemudian mengembalikannya kepada 
peneliti. Pertanyaan- pertanyaan dalam kuisioner tersebut diukur dengan menggunakan skala likert dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

 

Sangat Tidak Tahu (STT) : 1 
Tidak Tahu (TT)  : 2 
Ragu-Ragu  : 3 
Tahu (T)   : 4 
Sangat Tahu (ST)  : 5 

 
F.  Uji Instrumen 
 

Uji coba instrumen perlu dilakukan sebelum, melakukan peneliti. Hal ini dimaksudkan agar intrumen yang akan 
digunakan dalam mengukur variabel memiliki validitas dan reabilitas sesuai dengan ketentuan, instrumen dikatakan 
valid apabila instrumen tersebut telah melalui uji reliabilitas. 

 

1. Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 
pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 
tersebut. Jadi, validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah di buat betul-betul 
dapat mengukur apa yang hendak diukur.  
Pengambilan keputusan bahwa setiap indikator valid apabila nilai r hitung lebih besar atau sama dengan r 
tabel atau r hitung (r hitung ≥ r tabel) berada dibawah 0.05. untuk menentukan nilai r hitung, dibantu dengan 
SPSS yang dinyatakan dengan nilai correted item total correlation. Dapat pula digunakan rumus teknik 
korelasi product moment, dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

Keterangan : 

r = koefisien korelasi 
n = jumlah observasi/responden 
 x = skor pertanyaan 
y = skor total 
 

              N(Ʃxy) – (Ʃx Ʃy) 

r =  
      √(NƩx2 – (Ʃx)2 (NƩy)2)) 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan 
pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama 
pula. Uji reliabilitas ini hanya dilakukan pada data yang dinyatakan valid. Untuk menguji reliabilitas digunakan 
teknik croancbach alpha > 0,6, dimana pada pengujian ini menggunakan bantuan komputer program SPSS 
statistic versi 25. Rumus croanbach alpha adalah sebagai berikut : 
 

K       Ʃ ab2 
r11 = (             ) (1-    ) 

K-1        𝛼𝑡2 

Keterangan: 

r11  = reliabilitas 

k = banyak butir pertanyaan  

ab2  = jumlah varian butir 

𝛼t2  = varian total 
 

3. Uji Parsial (t) 
 

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing- masing variabel independen secara 
individual (persial) terhadap variabel dependen. Hipotesis digunakan adalah:  
Menentukan HO : H1 
HO : H1 = 0, berarti tidak terdapat pengaruh yang nyata antara variable independen dengan variabel 
dependen.HO : H1 ≠0, berarti terdapat pengaruh yang nyata antara variable independen dengan variabel 
dependen. 
Pada tingkat signifikan 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:  
Jika sig > 0.05, maka H1 diterima  
Jika sig < 0.05, maka H1 ditolak 

 

4. Uji Determinasi (R2) 
Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 
variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi / R2 berada pada rentang angka nol (0) dan satu (1). Jika 
nilai koefisien determinasi yang mendekati angka nol (0) berarti kemampuan model dalam menerangkan 
variabel terikat sangat terbatas. Sebaliknya apabila nilai koefisien determinasi variabel mendekati satu (1) 
berarti kemampuan variabel bebas dalam menimbulkan keberadaan variabel terikat semakin kuat. 

 

5. Uji Regresi Linear Sederhana 
Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui sebarapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: 
media yang di gunakan sosialisasi (x), terhadap minat masyarakat (y). adapun untuk persamaan regresi linier 
berganda yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

 

y = a + bx + e 

 

Dimana: 
x  = Sosialisasi 
y  = Minat Masyarakat 
 a = Konstanta 
b  = Koefisien regresi 
 e = Standar eror 
 

G. Operasional Variabel 
Definisi operasional adalah variabel penelitian di maksudkan untuk memahami arti setiap variabel-variabel 

penelitian sebelum dilakukan analisa. Berikut ini uraian operasional variabel dari penelitian ini: 
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Tabel 1.  

Operasional Variabel 
 

Variabel Pengertian Indikator Skala 

Sosialisasi 
(X) 

Sosialisasi adalah 
keseluruhan proses dimana 
individu mengembangkan 
malalui proses      transaksi 
dengan orang lain, bentuk 
bentuk khusus       dari perilaku 
dan pengalaman  yang 
berhubungan dengan 
sosialnya. 

1. Memahami 
2. Menghayati 
3. Menyesuaikan 
4. Melaksanakan Tindakan 

Likert 

Minat 
Masyarakat 

(Y) 

Minat dalam Kamus Besar 
Indonesia di artikan sebagai 
sebuah kecenderungan hati 
yang tinggi terhadap sesuatu 
gairah atau keinginan. Minat 
merupakan kecenderungan 
sesorang untuk menentukan 
pilihan aktivitas. Pengaruh 
kondisi-kondisi individual 
dapat merubah minat 
seseorang. Sehingga dapat 
dikatakan minat sifatnya tidak 
stabil. 

1. Kesukaan 
2. Ketertarikan 
3. Perhatian 
4. Keterlibatan  

Likert 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 
Wilayah Kelurahan Rancamaya termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Bogor Selatan demgam luas wilayah 

184 Ha terdiri dari 30 RT dan 10 RW. Kondisi wilayah Kelurahan Rancamaya dengan topografi bentang lahan 
dataran yanag sebagai besar lahan dipergunakan untuk penduduk dan permukiman dengan ketinggian 300 - 400 
meter di atas permukaan laut curah hujan yang mencapai 3.000 - 4.000 mm / Tahun. Jumlah Penduduk Kelurahan 
Rancamaya sampai dengan Akhir Bulan desember tahun 2018 Sebanyak 6.137 jiwa. 

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini, praktisi mengambil sampel hanya di satu RW saja yaitu 
masyarakat RW 4 sebanyak 30 orang peserta sosialisasi perbankan syariah, hal ini dikarenakan pelaksanaan 
kegiatan ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi berbagai aktivitas serta terbatasnya sarana 
maupun prasarana untuk menunjang kegiatan ini. 

 

B. Hasil Analisis Data 
1. Uji Validitas 

Uji validitas menguji masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, menampilank hasil uji 
validitas terhadap responden denegan menggunakan analisis berdasakan perhitungan IBM SPSS 25 Statistic. 
Validitas dimana pertanyaan dari masin-masing variabel penelitian memuat 8 pernyataan dengan jumlah total 16 
pertanyaan yang harus dijawab oleh 30 responden. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 
mendapatkan data (mengukur) itu valid. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang 
diukur oleh kuesioner. Kriterianya instrumen valid apabila r hitung (untuk tiap butir dapat dilihat dari coorected 
item – total correlation) > r tabel. Dengan jumlah 30 responden serta nilai probabilira korelasi taraf signifikan (α) 
sebesar 0,05 (5%) pada tabel, dimana r tabelnya sebesar 0,361. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, 
maka hasil 

 pengujian validitas untuk indikator sosialisasi dan minat masyarakat dapat di tunjukkan pada tabel dibawah 
ini: 
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a. Sosialisasi (X) 

 
Tabel 2 

Hasil uji validitas sosialisasi (Variabel X) 

No Variabel 
Pearson 

Correlation 
Rtabel Keterangan 

1 Memahami 
Indikator 1 
Indikator 2 

 
0,826 
0,907 

 
0,361 
0,361 

 
Valid  
Valid 

2 Menghayati 
Indikator 1 
Indikator 2 

 
0,715 
0,914 

 
0,361 
0,361 

 
Valid  
Valid 

3 Menyesuaikan 
Indikator 1 
Indikator 2 

 
0,469 
0,513 

 
0,361 
0,361 

 
Valid  
Valid 

4 Melaksanakan Tindakan 
Indikator 1 
Indikator 2 

 
0,874 
0,488 

 
0,361 
0,361 

 
Valid  
Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Statistic versi 25 
 

Berdasarkan hasil uji menggunaka IBM SPSS Statistic 25, maka dari delapan pertanyaan sesuai dengan 
indikator di atas dinyatakan valid, karena r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel ) dimana nilai r tabel 
sebesar 0,361 (distribusi r tabel) 

 

b. Minat Masyarakat (Y) 

 
Tabel 3 

Hasil uji validitas Minat (Variabel Y) 

No Variabel 
Pearson 

Correlation 
Rtabel Keterangan 

1 Kesukaan 
Indikator 1 
Indikator 2 

 
0,648 
0,648 

 
0,361 
0,361 

 
Valid  
Valid 

2 Ketertarikan 
Indikator 1 
Indikator 2 

 
0,630 
0,648 

 
0,361 
0,361 

 
Valid 
Valid 

3 Perhatian 
Indikator 1 
Indikator 2 

 
0,648 
0,648 

 
0,361 
0,361 

 
Valid  
Valid 

4 Keterlibatan 
Indikator 1 
Indikator 2 

 
0,876 
0,740 

 
0,361 
0,361 

 
Valid 
Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Statistic versi 25 
 

Berdasarkan hasil uji menggunaka IBM SPSS Statistic 25, maka dari delapan pertanyaan sesuai dengan 
indikator di atas dinyatakan valid, karena r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel ) dimana nilai r tabel 
sebesar 0,361 (distribusi r tabel) 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner  dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 
terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan 
dengan menggunakan Cronbach’a Alpha. Cronbach’a Alpha sangat cocok digunakan pada skor berbentuk skala 
(misal 1-5) atau skor rentang (misal 0-20, 0-50).  
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Untuk pengujian reliabilitas biasanya menggunakan batasan tertentu seperti 0,6. Reliabilitas kurang dari 0,6 
adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat di terima dan diatas 0,8 adalah baik. Adapun hasil uji reliabilitas dalam 
penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : 

 

1) Uji Realibilitas Sosialisasi (X) 
 

Tabel 4 
Uji Reliabilitas X 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.858 8 

Sumber : Hasil olah data SPSS Statistic versi 25 

 
Dari tabel output diatas diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,858, dimana nilainya melebihi batas yang di 

tentukan yaitu di atas 0,6, berarti sosialisasi realibel dan dapat di terima. 
 

2) Uji Realibilitas Minat Masyarakat (Y) 
 

Tabel 5 
Uji Reliabilitas Y 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.736 8 

Sumber : Hasil olah data SPSS Statistic versi 25 
 

Dari tabel output diatas, dikatakan bahwa nilai Cronbach Alpha sebesar 0,736, dimana nilainya melebihi batas 
yang di tentukan yaitu di atas 0,6, berarti minat masyarakat realibel dan dapat  di terima. 

 

3. Uji Parsial (t) 
Uji parsial bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing- masing variabel independen secara 

individual (persial) terhadap variabel dependen Hasil uji parsial (t) penelitian ini dilihat pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 6 

Uji Parsial (t) 
 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 21.837 1.628  13.411 .000 

Sosialisasi .334 .063 .708 5.304 .000 

a. Dependent Variable: Minat Nasyarakat 
 

Sumber data primer diolah dengan SPSS versi 25 
 

Dari hasil uji parsial (Uji-t) tersebut diperoleh nilai t hitung sebesar 5,304 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Jadi 
apabila t hitung lebih besar dari t tabel ( 5,304 > 2.048) atau nilai signifikan < 0,05, (H0 ditolak dan H1 diterima) maka 
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variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil dari output “Coefficients” nilai 
signifikan pemahaman 0,000 < 0,05 (H0 ditolak dan H1 diterima). Sehingga dapat diartikan bahwa sosialisasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat. 

 
4. Uji Determinasi (R2) 

 

 

Tabel 7   
Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .708
a
 .501 .483 1.605 

a. Predictors: (Constant), Sosialisasi 
 

Sumber data primer diolah dengan SPSS Versi 25 
 

Hasil uji koefisien determinasi (R Square) dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 
0.501 atau sama dengan 50,1%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel pemahaman berpengaruh 
terhadap minat masyarakat sebesar 50,1%. Sedangkan sisanya (100% - 50,1% = 49,9%) dipengaruhi oleh 
variabel lain diluar model regresi ini. Besarnya pengaruh variabel lain ini sering disebut error (e). 

 
5. Analisis Regresi Sederhana 

 

Tabel 7 
Analisis Regresi Sederhana 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 21.837 1.628  13.411 .000 

Sosialisasi .334 .063 .708 5.304 .000 

a. Dependent Variable: Minat Nasyarakat 
 

Sumber data primer diolah dengan SPSS versi 25 
 

Persamaan Regresinya sebagai berikut: 
 

Y = α + βx + e  Y = 21,837+ 0,334x + e 
 

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut: 
a. Konstanta sebesar positif 21,837 ; artinya jika pemahama (X) nilainya 0, maka minat masyarakat (Y) 

nilainya positif yaitu sebesar 21,837  
b. Koefisien regresi variabel akses (X) sebesar positif 0,334; jika sosialisasi (X) mengalami kenaikan nilai 1, 

maka minat masyarakat (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,334. Koefisien bernilai positif artinya 
terjadi hubungan positif antara sosialisasi dengan minat masyarakat. 
 

 

C. Pembahasan 
Setelah melibatkan responden dalam hal ini masyarakat warga RT 4 kelurahan Ranca sebanyak 30 orang, 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0,000 < 0,05 artinya 
adanya pengaruh dari sosialisai perbankan syariah terhadap minat masyarakat Rancamaya untuk menggunakan 
jasa bank syariah. Dalam penelitian ini hasil analisis regresi sederhana yang terdapat dalam tabel diketahui bahwa 
koefisien determinasi adalah senilai 0,501 atau 50,1%. Hal ini menerangkan bahwa sosialisasi  perbankan syariah 
memberikan pengaruh terhadap minat masyarakat Rancamaya untuk menggunakan jasa perbank syariah sebesar 
50,1%. Sedangkan sisanya sebesar 49,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penulis.  
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nova Dwi Ratna, dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sosialisasi sangat berpengaruh dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menabung di 
bank syariah. Dimana banyak masyarakat yang mengatakan bahwa sosialisasi merupakan hal yang sangat penting 
bagi pengetahuan masyarakat tentang lembaga tersebut. Begitu juga dengan hasil  penelitian yang dilakukan oleh 
Yuli Setiawati, dengan hasil penelitiannya  mengatakan bahwa sosialisasi bank syariah berpengaruh positif terhadap 
minat masyarakat memilih bank syariah mandiri di kabupaten sarolangun. 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, harus didukung dengan upaya dari berbagai pihak untuk 
memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga dengan adanya perbankan syariah ini dapat 
dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara merata.  Adanya suatu sosialisasi seperti 
menyebarkan brosur, kampanye, maupun terjun langsung ke lapangan adalah hal yang bisa membuat masyarakat 
jadi tahu tentang keberadaan perbankan syariah, sehingga diharapkan timbul minat masyarakat untuk menggunakan 
jasa perbankan syariah.. 

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh penulis mendapat respon positif dari warga masyarakat 
Rancamaya, serta adanya dukungan dari aparat pemerintahan setempat sehingga kegiatan ini dapat berjalan 
dengan lancar meskipun dalam kondisi yang serba terbatas dan masih pandemi COVID-19. Berikut kutipan hasil 
wawancara langsung yang dilakukan oleh penulis kepada ibu RT sebagai perwakilan dari masyarakat pesrta 
sosialisasi dan wawancara ini penulis lakukan setelah pelaksanaan sosialisasi. “Alhamdulillah dengan adanya 
kegiatan sosialisasi perbankan syariah ini menambah ilmu pengetahuan kepada masyarakat sehingga menjadi tahu 
perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dan tahu tentang hukumnya riba.” 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneliian, hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari 
keseluruhan hasil analisis, yaitu hasil regresi linear sederhana menunjukkan adanya pengaruh antara kegiatan  
sosialisasi perbankan syariah terhadap minat masyarakat Rancamaya untuk menggunakan jasa bank syariah. Minat 
seseorang bisa muncul oleh adanya pemberian pemahaman yang jelas dan benar terhadap sesuatu hal yang 
dimaksud. 

Adanya partisipasi dari masyarakat Rancamaya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi perbankan syariah, 
menunjukan keingin tahuan masyarakat terhadap perbankan syariah yang diharapkan dapat memberikan manfaat 
untuk mengubah perekonomiannya, baik untuk  menjalankan usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan hidup 
lainnya yang  lebih baik dan menguntungkan. 

 

B. Saran 
 

1. Bagi Praktisi  
Diharapkan bagi praktisi lembaga perbankan syariah untuk melakuk sosialisas secara inten dan menjangkau  
seluruh lapisan masyarakat, agar keberadaan perbankan syariah dapat di rasakan manfaatnya secara 
merata. 
 

2. Manfaat Akademisi 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai sumber 
pustaka bagi pelaku penelitian selanjutnya, juga menjadi alat ukur untuk menciptakan para peneliti yang lebih 
baik. 
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Tabel 8 
Correlation Variabel X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Sumber : Hasil uji SPSS Versi 25 

 

Tabel 9 
Correlation Variabel Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber : Hasil uji SPSS Versi 25 

 

Tabel 10 
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Abstrak 

kripik Encop merupakan salah satu produk yang diproduksi oleh ibu Encop yang berlokasi di 

desa Sukamanah kecamatan Megamendung. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan pihak 

owner bahwasannya Kripik Encop hanya menjual produknya secara sistem Penitipan ke toko-

toko. Kripik Encop mengalami penurunan pada penjualnnya dikarenakan pada saat pandemi toko 

yang biasa dikirim banyak tetapi pada saat pandemi hanya dikirim sedikit sesuai dengan 

permintaan. 

Permasalahan yang ada pada kripik bu encop adalah pemasaran Kripik bu Encop belum 

memperluas pasarnya dengan memanfaatkan teknologi yang sudah semakin canggih, belum juga 

mempersiapkan dunia Digitalisasi seperti Senjata untuk bersaing di Marketing Online seperti 

desain Grafis dan Foto grafis sebagai ujung tombak dari Marketing Online.  Sehingga perlu 

adanya bimbingan dan arahan.  

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengimplementasikan digital marketing untuk 

meningkatkan penjualan produk Keripik Encop di Media Sosial. penelitian ini berbeda dengan 

yang lain karena selain memberikan bimbingan Pemasaran Online juga memberikan terlebih 

dahulu pelatihan Foto Produk dan Desain grafis sebelum melakukan pemasaran. tentunya untuk 

menarik perhatian konsumen. 

Peneliti menggunakan platform Instagram, Bisnisku dan Whatsapp untuk memasarkan produk. 

Dari upaya pemasaran produk tersebut telah berhasil menjual total 50 bungkus kripik dalam satu 

minggu. Penjualan melalui media digital pada saat pandemi ini berhasil untuk menambah 

penjualan. 

Kata Kunci: Digital, Marketing, Kripik 

 

I. PENDAHULUAN 

Digital marketing is the application of the internet and related digital technologies in conjunction with 
traditional communications to to achieves marketing objectives. Artinya Digital Marketing merupakan aplikasi dari 
internet dan berhubungan dengan teknologi digital dimana didalamnya berhubungan dengan komunikasi tradisional 
untuk mencapai tujuan pemasaran. Hal tersebut dapat dicapai untuk meningkatkan pengetahuan tentang konsumen 
seperti profil, perilaku, nilai, dan tingkat loyalitas, kemudian menyatukan komunikasi yang ditargetkan dan pelayanan 
online sesuai kebutuhan masing-masing individu. 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran untuk mengembangkan perekonomian baik 
daerah dan nasional. Menurut Guru Besar Ekonomi Universitas Padjajaran, Prof Dr Yuyun Wirasasita, 
mengatakan bahwa sebanyak 50% hingga 60% UKM memberhentikan usahanya pada tiga tahun pertamanya. 
Menurut sumber riset Fundera tahun 2017, 82% penyebab pemberhentian bisnis kecil adalah kehabisan modal, 
dan 46% disebabkan tidak mampu mengelola menejemen dan pemasaran. Hal ini disebabkan seluruh kegiatan 
operasional di dalam sebuah UKM dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu penelitian ini akan membantu 
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pihak  UMKM  desa  agar dapat  memasarkan  produk  melalui  media  digital. Saat  ini  banyak  usaha  yang 
melakukan promosi produk menggunakan media sosial seperti instagram, facebook, dan Bisnisku menjadi 
platform dalam memasarkan produk secara digital, media sosial dapat menunjang penjualan dan pemasaran 
produk. Bagi perusahaan, promosi adalah hal yang sangat krusial dalam memperkenalkan bisnis dan produk 
kepada masyarakat. Dengan berkembangnya zaman mempromosikan produk di sosial media dapat menjadi 
media yang tepat untuk mempromosikan, dan membangun wajah atau image produk di mata masyarakat. 

UMKM Kripik Encop berdiri sejak tahun 2003. Produk yang diproduksi UMKM ini hanya Kripik 
Singkong (Keripik Encop) dengan dua Varian Rasa. UMKM Kripik Encop sudah memiliki P-IRT (Pangan Industri 
Rumah Tangga) bernomor 2153201011033-17  Berdasarkan observasi dan wawancara dengan pihak owner 
dapat disimpulkan bahwa saat ini mereka memiliki permasalahan pada bagian pemasaran. UMKM Kripik Encop 
belum memasarkan lewat media sosial disebabkan karena kurang memahami mengenai teknologi., serta belum 
memaksimalkan pengunaan internet dan smartphone. Oleh karena itu Peneliti akan memberikan solusi untuk 
meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan digital marketing di era digital ini. 

 

II. METODOLOGI 

Pada  penelitian ini,  metode yang  digunakan adalah metode analisis SWOT (Strong, Weakness, 
Opportunity, Thread). Perusahaan perlu mengenali kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dengan 
menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 
merumuskan strategi perusahaan, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan 
(Strenght) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan 
Ancaman (Threats). (Rangkuti,2016:19). Berikut di bawah ini penjelasan tentang komponen dasar pada analisis 
SWOT, antara lain: 

a.    Strength 
Pada faktor strength merupakan suatu unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan saat ini. Dalam bagian 
ini harus menemukan kelebihan perusahaan dibandingkan para kompetitor lain. Contohnya keunggulan 
kualitas produk dibandingkan produk yang lain atau keunggulan dari sisi teknologi. Keunggulan- keunggulan 
ini dapat dimanfaatkan untuk memenangkan persaingan di pasar. 

b.     Weakness 
Sebelumnya adalah upaya untuk mengetahui kekuatan, bagian unsur ini merupakan upaya untuk 
mengetahui kelemahan yang dimiliki perusahaan dengan membandingkan dengan pesaing yang memiliki 
usaha  yang  sejenis.  Mengetahui kelemahan ini  dengan  tujuan  untuk  mencengah dan  meminimalkan 
kerugian perusahaan atau individu dalam menjalankan bisnisnya. 

c.     Opportunity 
Lalu  pada  unsur  ini  adalah  mencari  dan  menganalisa  peluang  bisnis  yang  ada  untuk  dapat 
membangun perusahaan menjadi lebih maju lagi dan dapat menghasilkan keuntungan lebih banyak lagi. 
Unsur peluang ini terdiri dari mencari peluang atau dengan membuat terobosan baru dengan tujuan agar 
perusahaan dapat bertahan dan diterima di dalam lingkungan masyarakat dalam jangka panjang maupun 
jangka pendek. 

d.     Thread 
Pada unsur ini menganalisa tentang unsur ancaman yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan 
usahanya. Pada unsur ini menganalisa tantangan atau ancaman apa saja yang harus dihadapi oleh 
perusahaan sehingga perusahaan dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman segera. Bila 
tidak segera ditangani maka akan menjadi penghalang bagi perusahaan dalam menjalankan dan 
mengembangkan usahanya. 

 

2.1   Uraian Flowchart Penelitian 
1.     Studi Lapangan 

Pada tahap ini adalah tahap awal pada sebuah penelitian, dimana penulis akan melakukan 
observasi ke  desa  Sukamanah kecamatan Megamendung serta  melakukan  wawancara  secara  
langsung  dengan  pemilik atau nara sumber. hal  ini dilakukan untuk mencari akar permasalahan 
sehingga dapat diangkat menjadi topik penelitian. 

2.     Identifikasi dan Perumusan Masalah 
Setelah studi lapangan dan wawancara telah dilakukan, ditemukanlah masalah. Masalah yang terjadi 
adalah masalah pemasaran.  
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Tujuan penelitian ini adalah: 
1.  Untuk meningkatkan jumlah penjualan dengan memaanfatkan platform digital marketing. 
2.  Meningkatkan kesadaran para pengguna media sosial tentang produk Keripik bu 
Encop 
3.  Menentukan strategi pemasaran pada platform digital. 

3.     Batasan Masalah dan Asumsi 
Setelah menentukan masalah untuk penelitian ini, pada tahap ini akan menentukan batasan masalah 
pada penelitian ini sehingga penelitian dapat lebih terfokus dan memberikan solusi dan maksimal. 
Untuk batasan masalah hanya berfokus meningkatkan jumlah penjualan dengan memanfaatkan 
digital marketing. 

4.     Studi Pustaka 
Studi pustaka adalah mengumpulkan data dengan tinjauan pustaka dari buku- buku, jurnal, dan 
referensi yang relevan dengan topik penelitian. Pada penelitian ini tinjauan pustaka berhubungan 
dengan hal pemasaran, digital marketing, sosial media, online shop, dan strategi penjualan produk. 

5.     Pengumpulan Data 
Sebelum dilakukannya pengolahan data, diperlukan pengumpulan data. Data yang diperlukan adalah 
semua data yang baik secara langsung atau tidak langsung yang berhubungan dengan topik 
penelitian ini. Data- data yang dibutuhkan antara lain: 
- Data  Primer  :  Data  yang  dikumpulkan dari  insight atau  reach  dari  sosial  media  

(Instagram, Whatsapp, dan aplikasi Bisnisku). Kemudian laporan keuangan hasil penjualan 
produk. 

- Data Sekunder : Data atau dokumen yang dimiliki perusahaan (data internal), sebagai contoh 
data profil perusahaan, omset perusahaan, target penjualan tiap bulannya, dan lain- lain. 

6.     Membuat Akun Media Sosial 

Hal pertama yang dilakukan oleh peneliti sebelum menjual produk adalah membuat akun media 
sosial. Platform sosial media yang digunakan peneliti adalah Instagam, Whatsapp, dan Aplikasi 
Bisnisku.  Peneliti melakukan dan penjualan produk secara online menggunakan aplikasi Instragram, 
Whatsapp dan Bisnisku. Kemudian untuk menjalin komunikasi dengan konsumen peneliti akan 
mencamtumkan nomor telepon atau nomor Whatsapp.  

7.    Melakukan Penjualan 
Proses penjualan produk dilakukan baik secara offline dan online. Penjualan produk secara offline 
dilakukan secara promosi produk door to door, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk langkah awal 
aksi secara langsung dalam mempromosikan produk Keripik bu Encop. Peneliti juga menjual produk 
secara online dibantu aplikasi Whatsapp, Instagram, Tokko, dan Bisnisku. Apabila konsumen di luar 
kota yang ingin memesan produk, atau ada repeat order peneliti akan mengarahkan konsumen untuk 
melakukan pemesanan dan pembayaran menggunakan rekening bersama atau Sistem COD. 

8.    Pengolahan Data 
Di dalam pengolahan data ini akan menampilkan data reach/ insight dari masing- masing akun media 
sosial tersebut, dan laporan keungan hasil penjualan produk tersebut. 

10.   Kesimpulan dan Saran 
Dari hasil analisi yang telah dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data, maka pada bagian ini 
penulis akan membuat kesimpulan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian 
pada  bagian  ini  penulis  akan  mencantukan  usulan  strategi,  saran,  dan  masukan  kepada  
pihak produsen Keripik bu Encop. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1   Upaya Meningkatkan Awareness User Media Sosial 
Untuk meningkatkan penjualan melalui media digital menggunakan platform Whatsapp, Instagram, dan 

Bisnisku. Berikut di bawah ini upaya perbaikan pada produk Keripik bu Encop agar lebih dikenal oleh 
masyarakat. 

1. Produk 
Packaging  produk  Keripik bu Encop cukup  sederhana, Produk ini lebih mengutamakan 
kesederhanaan jadi peneliti tidak bisa mengubah kemasanan dan merk pada kripik ini. Karena kripik 
bu Encop lebih mengutamakan tampilan yang sederhana.  

2. Harga 
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Produk Keripik bu Encop untuk eceran sudah dikenal oleh masayarakat dekat, karena adanya penitipan 
produk ini pada warung klontongan di sekitar desa Sukamanah, bila dibandingkan 4 produk lainnya. 
Kripik ini untuk harga yang di berikan kepada toko kelontongan cukup murah dengan harga Rp.17.000 isi 
20pcs. Dan biasanya di toko kelontongan mengecer dengan harga Rp. 1.000/ pcs. Untuk kemasan besar 
dengan berat bersih 120gram dengan harga Rp.8.000 ini sangat sulit untuk bisa bersaing. Karena ada 
beberapa yang memproduksi kripik dengan menjual harga dibawah harga kripik bu encop ini. Untuk 
varian rasa hanya 2 yaitu rasa cabe ijo dan cabe merah. 

3. Tempat 
Tempat produksi Keripik bu Encop berada di Desa Sukamanah. Untuk tempat dan akses jalan sudah 
layak dijadikan tempat produksi. 

4. Promosi 
Metode promosi yang  dilakukan sebelumnya hanya melalui penjualan langsung dengan menitipkan ke 
toko-toko terdekat. dan sudah memiliki pelanggan yaitu toko Ngesti padjajaran dan lainnya. Namun pada 
saat ini dikarenakan pandemi jadi toko swalayan membatasi pemesananan, dikarenakan pengunjung 
yang kurang sebab adanya pandemi ini. Untuk solusi pemasaran adalah memasarkan dan 
memperkenalkan produk Keripik bu Encop adalah Instagram, Whatsapp, dan Aplikasi Bisnisku. 
 

3.2   Hasil Reach/Insight Media Sosial 
3.2.1 Whatsapp 

Peneliti melakukan promosi melalui Whatsapp. Hal ini dikarenakan aplikasi Whatsapp membantu penulis 
untuk mempromosikan produk melalui fitur chat online ke rekan, keluarga, dan sahabat terdekat. 
Kemudian aplikasi ini membantu penulis untuk menjalin kerja sama dengan konsumen. Penggunan 
aplikasi ini sangat membantu penulis, dimana penulis dapat mempromosikan produk ke teman- teman 
baik dalam kota dan luar kota.  

3.2.2 Aplikasi Bisnisku 
Aplikasi Tokko adalah aplikasi e-commerce yang sangat simpel dimana aplikaksi ini dapat membuat 
katalog produk secara otomatis, dapat melakukan share link website katalog produk melalui aplikasi 
chatting Whatsapp.  

3.2.3 Instragram 

 Pada platform ini peneliti mengupload materi konten, mempromosikan produk, dan berinteraksi dengan 
follower baik di kolom komentar dan kolom direct message.  

 
3.3   Perbandingan Penjualan Metode Offline dan Metode Online 

Dalam memasarkan produk penulis menggunakan metode konveksional, dan metode online. 
Langkah pertama pemasaran yang dilakukan penulis adalah menggunakan metode konveksional dimana 
penulis akan memasarkan produk secara door to door ke kenalan, kerabat dan juga keluarga, serta juga 
menawarkan produk ke warung. Penulis juga membuka kesempatan reseller, dimana harga produk akan 
dijual lebih murah dan memberikan bonus kepada reseller bersangkutan bila penjualan produk berhasil 
mencapai 10 bungkus. Program ini diterapkan penulis dengan tujuan agar produk Keripik bu Encop dapat 
dikonsumsi oleh banyak orang,  

Kemudian bila penjualan offline telah dilakukan maka untuk pemesanan berikutnya penulis akan 
mengarahkan konsumen untuk melakukan repeat order melalui online dengan menggunakan aplikasi 
Whatsapp, dan Bisnisku. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses mempromosikan 
produk, proses pendataan pemesanan produk, proses pembayaran dan menghitung pendapatan kotor. 
Peneliti hanya baru menjalakan selama satu minggu untuk melakukan promosi di whatsapp dan hasilnya 
dapat menjual lebih dari 50 pcs yang terjual selama satu minggu tersebut dan menjual 3 bungkus eceran 
yang berisi 20pcs. Sebelum memposting konten ke sosial media hal yang perlu peneliti memberikan 
arahan untuk pelatiahan terlebih dahulu untuk melakukan Foto Produk yang baik dan benar, lalu 
memberikan pelatihan desain grafis untuk memperindah produk.  
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       IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

 

4.1.   Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan maka didapatkan beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1.  Penjualan menggunakan 2 metode yaitu metode offline dan online. Kemudian hasil penjualan Keripik 

bu Encop berhasil melebihi  target dimana penjualan online dapat menjual lebih dari 50 PCS dalam 
satu minggu dan menjual 60 pcs kemasan kecil. 

2. Keripik bu Encop dalam pemasaran ofline sudah dikenal oleh masyarakat desa sukamanah 
untuk saat ini pemasaran online sudah sedikit dikenal oleh masyarakat luar desa 
sukamanah. 

 
   4.2    Kebaruan 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan maka saran – saran yang dapat diberikan 
kepada pihak produsen dikemudain hari antara lain sebagai berikut:  

1.  Dengan kondisi pada saat pemulihan karena pandemi ini produksi kripk bu encop terus tingkatkan dan 
penerapan digital marketing juga haru lebih ditingkatkan. 

2.  Memberikan harga spesial atau penurunan harga untuk para reseller disebabkan bila pihak produsen 
berpatok dengan harga cenderung tinggi maka konsumen akan cenderung sedikit. Ada baiknya 
penurunan harga untuk dapat menarik banyak reseller, sehingga kosumen produk Keripik bu Encop 
akan menjadi lebih banyak. 

3.  Ada  baiknya  pihak  produsen  mendengarkan  keluhan  konsumen  tentang  produk  Keripik bu Encop 
sehingga ada peningkatan kulitas pada produk Keripik bu Encop di kemudian 
hari. 

4.  Perlunya rutin mengupload konten di masing- masing platform sosial media digital. 
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ABSTRAK 

 
Pandemi Covid-19 menjadi persoalan multidimensi yang dihadapi dunia, bukan hanya pada sektor 

ekonomi, sosial politik, tetapi juga dirasakan dampaknya dalam sektor pendidikan yang menyebabkan berubahnya 
sistem pembelajaran secara konvensional. Masa darurat pandemik ini mengharuskan sistem pembelajaran diganti 
dengan pembelajaran daring agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Untuk itu penyediaan fasilitas 
pembelajaran daring menjadi sebuah perhatian yang sangat penting bagi institusi dalam menunjang keberhasilan 
proses belajar-mengajar di Perguruan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepuasan mahasiswa 
mengenai ketersediaan layanan fasilitas pembelajaran daring selama masa pandemik covid-19. Pengumpulan data 
dilakukan melalui penyebaran angket yang diberikan kepada 100 mahasiswa di perguruan tinggi swasta Bogor 
dengan teknik pengambilan sampling insidental.  Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitaif 
menggunakan perhitungan WMS (Weight Means Scored). Hasil analisis menunjukan bahwa ketersediaan layanan 
fasilitas pembelajaran daring di PTS Bogor berada pada katagori baik dengan nilai rata-rata skor 3,57. Hal ini 
dibuktikan dengan respon mahasiswa yang merasa puas dari lima komponan utama yaitu: 1) ketersediaan dan 
kemudahan akses perangkat LMS, 2) ketersediaan dan kemudahan akses sistem informasi akademik Fakultas ,3) 
Ketersediaan dan kemudahan akses sumber-sumber belajar/referensi pada Perpustakaan secara daring, 4) 
Ketersediaan tenaga operator pembelajaran daring, 5) Ketersediaan saluran/media daring penyampaian keluhan 
mahasiswa terhadap layanan pembelajaran daring. Fokus Penelitian yang dilakukan hanya pada aspek wujud 
fasilitas pembelajaran daring yang merupakan salah satu dari komponen layanan akademik pada sebuah institusi. 
Penelitian ini berkontribusi pada literatur pembelajaran daring pada masa pandemi Covid 19, dimana salah satu 
komponen keberhasilan kegiatan pembelajaran didukung oleh ketersediaan fasilitas pembelajaran daring. Maka 
perlunya upaya untuk terus mengoptimalkannya agar pembelajaran daring dapat mudah diakses. 
 
Keyword : Covid 19,  Layanan Fasilitas Pembelajaran Daring,  Kepuasan Mahasiswa. 

 
 

 
 
  



PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 125 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Sejak Tahun 2019 hingga saat ini, Indonesia masih harus menghadapi krisis yang disebabkan oleh pandemi. 
Merujuk data yang dirilis worldmeters, hingga pertengahan Mei 2021 saja jumlah kasus covid di Indonesia jumlahnya 
sudah melampaui 1,5 juta, dan masih mungkin bertambah (Worldmeters: 2021). Sulitnya penanganan wabah 
tersebut membuat semua Negara berupaya keras agar mata rantai penyebaran Covid-19 dapat terputus. Berbagai 
penyesuaikan kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mencegah penyebaran covid-19. Kebijakan-
kebijakan tersebut juga berpengaruh pada pendidikan, termasuk kebijakan pendidikan pada perguruan tinggi. 
Perguruan tinggi diharuskan mengalihkan perkuliahan tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau 
pembelajaran dalam jaringan (daring) sebagaimana Surat Edaran Nomor 675/03/2020 tentang Pembelajaran secara 
Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Ali, 2020).  
 
Sistem layanan pemebelajaran yang beralih dari sistem tatap muka di kelas menjadi pembelajaran jarak jauh atau 
daring tentu merubah seluruh perangkat dan fasilitas pembelajaran yang harus dipersiapkan oleh perguruan tinggi. 
Dimana hambatan pembelajaran daring ini cukup banyak diantaranya: faktor akses internet yang tidak lancar, tidak 
mempunyai laptop/gawai, ketidakmampuan dalam mengoperasikan alat teknologi, tidak dapat mengakses aplikasi 
pembeajaran daring dan belum tersedianya layanan fasilitas penujang pembelajaran daring. Padahal Aspek 
keberhasilan dalam pelaksanaan pembelajaran daring menurut Wahyono dilihat dari sumber daya manusia, 
ketersediaan layanan fasilitas daring, dan teknis implementasi pembelajaran (Wahyono et al., 2020). 
 
Kualitas layanan fasilitas pembelajaran daring di PT dapat diukur dari sejauhmana kepuasan mahasiswa dalam 
menerima hak-haknya saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Seperti tersedianya system learning management 
(LMS), mudah dalam mengakses sistem informasi akademik ditingkat fakultas/universitas, mudah dalam mengakses 
sumber-sumber belajar/referensi perpustakaan secara daring, tenaga operator pembelajaran daring dan bahkan 
media untuk menyampaikan keluhan selama pembelajaran daring. Kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan pada 
perguruan tinggi merupakan aspek yang sangat penting untuk dipertahankan agar organisasi perguruan tinggi tetap 
survive dalam bertahan dan memenangkan persaingan pada saat ini. Dalam kontek ini, pelayanan fasilitas 
pembelajaran daring yang bermutu dapat diidentifikasi melalui kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan. Hal ini 
sejalan dengan apa yang diungkapkan Cravens dalam Handayani dkk, bahwa untuk dapat mencapai tingkat 
kepuasan yang tinggi, maka dapat dipastikan pemahaman tentang apa yang diinginkan oleh pelanggan harus benar-
benar dapat diketahui dengan baik, serta dengan membangun komitmen setiap orang yang ada dalam sebuah 
organisasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan (Handayani dkk, 2013). Selaras dengan hal tersebut, idealnya 
Perguruan Tinggi senantiasa memperhatikan ketersediaan fasilitas guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran 

daring. Sehingga kualitas pembelajaran daring akan sama seperti pembelajaran tatap muka atau bahkan lebih.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap wujud ketersediaan fasilitas 
pembelajaran daring pada masa pandemi Covid 19 di Perguruan tinggi swasta Bogor. Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola perguruan tinggi dalam mempersiapkan dan menyediakan 
fasilitas pembelajaran daring, agar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Selain itu juga dapat dijadikan dasar bagi 
perguruan tinggi dalam membangun manajemen pembelajaran guna mempertahankan kualitas pembelajaran pada 
masa pandemi covid-19 saat ini. 
 

II. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif dengan metode penelitian survey berdasarkan data yang 
terkumpul tentang tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan ketersediaan fasilitas pembelajaran daring pada masa 
pandemi covid-19. Partisipan dalam penelitian ini adalah 100 mahasiswa program sarjana (S1) pada perguruan 
tinggi swasta yang ada di Bogor. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner secara online 
menggunakan google formulir kepada mahasiswa dimana pengambilan sampel dengan menggunakan teknik 
sampling insidental, Menurut Sugiyono (2009), sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 
kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 
sampel. Adapun pemilihan perguruan tinggi didasarkan pada bentuk perguruan tinggi yaitu universitas swasta yang 
ada di Bogor yaitu Universitas Djuanda, Universitas Pakuan, Universitas Ibnu Khaldun dan Universitas Nusa 
Bangsa.  

Deskripsi data terdiri dari jenis kelamin, dan bidang ilmu mahasiswa. Digambarkan dalam tabel 1. 
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Tabel 1 
Profile Responden 

 Frequency % 

Jenis Kelamin   
Laki-Laki 46 46 

Perempuan 54 54 
Bidang Keilmuan   
Ilmu Pengetahuan Alam/praktis 21 21 

Sosial& Ekonomi 52 52 
Pendidikan 27 27 

 

analisis data dilakukan dengan menggunakan perhitungan WMS (Weight Means Scored), yaitu melakukan 
pembobotan setiap pilihan jawaban. Sedangkan Untuk menafsirkan hasil jawaban dari angket maka dilakukan 
pembuatan tabel kriteria penilaian dari hasil angket dengan skala interval sebagai berikut: 

i  =   skor tertinggi – skot ter-rendah  = 5 – 1 = 0,8 

                 alaternatif jawaban                  5  

Berdasarkan rumus diatas, didapatkan interval antar kriteria nilainya adalah sebesar 0,8 sehingga dari 
ketentuan tersebut, muncul kriteria penafsirannya sebagai berikut: 

Tabel 2. Nilai Interval dan Kriteria Penafsiran 

Interval Skor Kriteria penafsiran 

1,00 – 1,80 Sangat Tidak Puas/Sangat Tidak Baik 

1,81 – 2,60 Tidak Puas/Tidak Baik 

2,61 – 3,40 Cukup Puas/Cukup Baik 

3,41 – 4,20 Puas/Baik 

4,21 – 5,00 Sangat Puas/Sangat Baik 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian analisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan fasilitas pelayanan pembelajaran 
daring di Perguruan Tinggi telah dikelompokan lima katagori, yaitu; 1) ketersediaan dan kemudahan akses perangkat 
LMS, 2) ketersediaan dan kemudahan akses sistem informasi akademik Fakultas ,3) Ketersediaan dan kemudahan 
akses sumber-sumber belajar/referensi pada Perpustakaan secara daring, 4) Ketersediaan tenaga operator 
pembelajaran daring, 5) Ketersediaan media daring penyampaian keluhan mahasiswa terhadap layanan 
pembelajaran daring. 

Tabel 3. tingkat kepuasan mahasiswa terhadap ketersediaan wujud fasilitas pembelajaran daring 

No Aspek WMS Kriteria 

1 ketersediaan dan kemudahan akses perangkat 
LMS 

3,68 Puas/Baik 

2 ketersediaan dan kemudahan akses sistem 
informasi akademik Fakultas 

3,69 Puas/Baik 

3 ketersediaan dan kemudahan akses sumber-
sumber belajar/referensi pada Perpustakaan 
secara daring 

3,48 Puas/Baik 

4 ketersediaan tenaga operator pembelajaran 
daring 

3,56 Puas/Baik 

5 ketersediaan media daring penyampaian 
keluhan mahasiswa terhadap layanan 
pembelajaran daring. 

3,45 Puas/Baik 

 Rata-Rata Skor 3,57 Puas/Baik 
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Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap ketersediaan dan kemudahan akses perangkat LMS 
Keberhasilan pembelajaran daring dari sisi lembaga yaitu ketersediaan perangkat Learning management sistem 
yang mudah diakses oleh mahasiswa. Kemudahan dalam menggunakan sistem menjadi faktor yang mempengaruhi 
kepuasan pengguna sistem tersebut (Purwandani, 2018). penilaian mahasiswa terhadap ketersediaan dan 
kemudahan akses LMS dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4. ketersediaan dan kemudahan akses perangkat LMS 

 Frequency % 

    Sangat Puas 13 13 
Puas 49 49 
Kurang Puas 32 32 
Tidak Puas 5 5 
Sangat Tidak Puas 1 1 

      Jumlah dan skor rata-rata    3,68 

Hasil analisis menunjukan bahwa ketersediaan dan kemudahan akses perangkat LMS di PTS Bogor berada pada 
katagori baik dengan nilai rata-rata skor 3,68.  dibuktikan dengan data respon mahasiswa yang menyatakan sangat 
puas sebesar 13%, puas sebesar 49%, kurang puas sebesar 32%, tidak puas sebesar 5% dan sangat tidak puas 
sebesar 1%.  Hal ini menunjukkan bahwa PTS di Bogor secara umum telah menyediakan fasilitas perangkat LMS 
yang mudah diakses oleh mahasiswa. Pengguna yaitu mahasiswa merasa mudah dalam memasukkan data, 
menggungah tugas, mengunduh materi, dan lain-lain. 

Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap ketersediaan dan kemudahan akses sistem informasi akademik 
Fakultas/Universitas 

Pembelajaran dalam sistem daring tentu harus diperkuat juga dengan sistem informasi akademik yang terbuka dan 
dapat diakses oleh mahasiswa dimana saja dan kapan saja. Misalnya tersedianya fasilitas pengsisian KRS, 
kemudahan akses informasi nilai/IPK mahasiswa, jadwal kuliah/kalender akademik, wadah konsultasi dengan 
pembimbing akademik dll. penilaian mahasiswa terhadap kemudahan akses dan sistem informasi akademik 
fakultas/universitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5. ketersediaan dan kemudahan akses Siste informasi akademik fakultas/universitas 

 Frequency % 

    Sangat Puas 14 14 
Puas 47 47 
Kurang Puas 34 34 
Tidak Puas 4 4 
Sangat Tidak Puas 1 1 

      Jumlah dan skor rata-rata    3,69 

Hasil analisis menunjukan bahwa ketersediaan dan kemudahan akses Siste informasi akademik fakultas/universitas 
di PTS Bogor berada pada katagori baik dengan nilai rata-rata skor 3,69.  dibuktikan dengan data respon mahasiswa 
yang menyatakan sangat puas sebesar 14%, puas sebesar 47%, kurang puas sebesar 34%, tidak puas sebesar 4% 
dan sangat tidak puas sebesar 1%.  Hal ini menunjukkan bahwa PTS di Bogor secara umum telah menyediakan 
fasilitas sistem informasi akademik fakultas/univeritas yang mudah diakses oleh mahasiswa. Pengguna yaitu 
mahasiswa merasa mudah dalam mengisi KRS, melihat nilai/IPK, dan mencari informasi lainnya yang dibutuhkan 
oleh mahasiswa. 

Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap ketersediaan dan kemudahan akses sumber-sumber 
belajar/referensi pada Perpustakaan secara daring 

Keberhasilan Pembelajaran dalam sistem pembelajaran daring ditunjang oleh sumber belajar yang tersedia dan 
digunakan oleh mahasiswa. Keterbatasan Mengandalkan materi kuliah yang diberikan oleh dosen tidak akan cukup 
untuk menunjang pembelajaran dengan sistem PJJ (Alqathani Dkk, 202). akses sumber belajar yang bersifat 
textbook saat pembelajaran online sulit dilakukan, berakibat pada perubahan penggunaan sumber belajar/referensi 
yang bersumber pada sumber belajar berbasis digital. penilaian mahasiswa terhadap ketersediaan dan kemudahan 
akses sumber-sumber belajar secara daring dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 6. ketersediaan dan kemudahan akses sumber belajar/referensi secara daring 

 Frequency % 

    Sangat Puas 13 13 
Puas 37 37 
Kurang Puas 37 37 
Tidak Puas 11 11 
Sangat Tidak Puas 2 2 

      Jumlah dan skor rata-rata    3,48 

Hasil analisis menunjukan bahwa ketersediaan dan kemudahan akses sumber belajar/referensi secara daring pada 
PTS Bogor berada pada katagori baik dengan nilai rata-rata skor 3,48.  dibuktikan dengan data respon mahasiswa 
yang menyatakan sangat puas sebesar 13%, puas sebesar 37%, kurang puas sebesar 37%, tidak puas sebesar11% 
dan sangat tidak puas sebesar 2%.  Hal ini menunjukkan bahwa PTS di Bogor secara umum telah menyediakan 
sumber belajar/referensi secara daring yang mudah diakses oleh mahasiswa. Pengguna yaitu mahasiswa merasa 
mudah dalam mengakses sumber belajar/referensi daring diantaranya mendapatkan e-book, file modul perkuliahan 
atau pemberian informasi link perpustakaan digital PT tempat berkuliah ataupun perpustakaan nasional digital. 
Hanya saja ketersediaan dan kemudahan akses sumber belajar harus ditingkatkan karna persentasi antara 
mahasiswa yang merasa puas dan kurang puas berada pada nilai yang sama yaitu 37%.  

Tingkat Kepuasaan Mahasiswa Terhadap ketersediaan tenaga operator pembelajaran daring 

Ketersediaan tenaga operator dalam menangani teknis pembelajaran daring menjadi sangat penting karena tanpa 
adanya tenaga operator di sebuah institusi dapat menghambat dalam memberi layanan ketika terjadi masalah teknis 
terkait sistem pembelajaran daring. Operator juga dapat merancang, mengorganisir, serta mengendalikan aktivitas 
pembelajaran daring untuk mencapai tujuan belajar (Amalia,20210). Penilaian mahasiswa terhadap ketersediaan 
tenaga operator pembelajaran daring dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 7. ketersediaan dan kemudahan akses sumber belajar/referensi secara daring 

 Frequency % 

    Sangat Puas 11 11 
Puas 45 45 
Kurang Puas 35 35 
Tidak Puas 7 7 
Sangat Tidak Puas 2 2 

      Jumlah dan skor rata-rata    3,56 

Hasil analisis menunjukan bahwa ketersediaan tenaga operator pembelajaran daring di PTS Bogor berada pada 
katagori baik dengan nilai rata-rata skor 3,56.  dibuktikan dengan data respon mahasiswa yang menyatakan sangat 
puas sebesar 11%, puas sebesar 45%, kurang puas sebesar 35%, tidak puas sebesar 7% dan sangat tidak puas 
sebesar 2%.  Hal ini menunjukkan bahwa PTS di Bogor secara umum telah menyediakan tenaga operator yang 
menangani aktivitas pembelajaran daring. Pengguna yaitu mahasiswa merasa mudah untuk melakukan konsultasi 
dengan tenaga operator dan cepat tanggap menyelesaikan masalah pada saat mengalami hambatan sistem 
pembalajaran daring.  

Ketersediaan media daring penyampaian keluhan mahasiswa terhadap layanan pembelajaran daring 

Pembelajaran daring merupakan sebuah kondisi baru dari transformasi sistem pembelajaran konvensional (belajar 
tatap muka di kelas), maka penyediaan media daring penyampaian keluhan mahasiswa sangat diperlukan sebagai 
bahan masukan upgrading peningkatan fasilitas layanan di Perguruan Tinggi untuk kemudahan akses mahasiswa 
dalam pembelajaran daring. Penilaian mahasiswa terhadap ketersediaan media penyampaian keluhan mahasiswa 
dalam pembelajaran daring dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 8. ketersediaan media daring penyampaian keluhan mahasiswa 

 Frequency % 

    Sangat Puas 14 14 
Puas 34 34 
Kurang Puas 36 36 
Tidak Puas 15 15 
Sangat Tidak Puas 1 1 

      Jumlah dan skor rata-rata    3,45 
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Hasil analisis menunjukan bahwa ketersediaan media daring penyampaian keluhan mahasiswa dalam 
pembelajran daring di PTS Bogor berada pada katagori baik dengan nilai rata-rata skor 3,45.  dibuktikan dengan 
data respon mahasiswa yang menyatakan sangat puas sebesar 14%, puas sebesar 34%, kurang puas sebesar 
36%, tidak puas sebesar 15% dan sangat tidak puas sebesar 1%.  Hal ini menunjukkan bahwa PTS di Bogor 
secara umum telah menyediakan media penyempaian keluhan mahasiswa dalam pembelajaran daring. Hanya 
saja ketersediaan media daring penyampaian keluhan mahasiswa dalam pembelajaran daring harus ditingkatkan 
karna persentasi mahasiswa yang menyatakan puas yaitu 34 % berada dibawah persentasi mahasiswa yang 
menyatakan kurang puas yaitu 37%. Media penyampaian keluhan ini dapat dilakukan dengan melalui 
penyebaran angket/kuesioner terhadap mahasiswa atau dibuat laman khusus pada perangkat LMS, web atau 
call center Perguruan tinggi. Sehingga Pengguna yaitu mahasiswa merasa mudah untuk menyampaikan 
aspirasi/keluhan selama pembelajaran daring yang dapat direspon secara cepat oleh perguruan tinggi. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas kepuasan Mahasiswa terhadap ketersediaan layanan fasilitas pembelajaran 
daring pada masa Covid 19 dapat digambarkan pada gambar dibawah ini.  

 

Gambar 1. Layanan Fasilitas Pembelajaran Daring 

Hasil analisis menunjukan bahwa skor tertinggi kepuasan mahasiswa terhadap layanan fasilitas pembelajaran daring 
pada masa covid 19 berada pada aspek ketersediaan dan kemudahan akses sistem informasi akademik 
Fakultas/Universitas dengan skor 3,69 dan nilai terendah pada aspek ketersediaan media daring penyampaian 
keluhan mahasiswa dengan skor 3,45. Sehingga hal tersebut perlu menjadi perhatian Perguruan tinggi dalam 
melaksanakan pembelajaran daring.          
    

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Belajar dari rumah selama pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada sistem pembelajaran di semua 
Negara di dunia. Berbagai kebijakan dan strategi telah dilakukan oleh Negara-negara dalam menghadapi pandemik 
ini. Sistem pembelajaran daring menjadi solusi agar layanan pembelajaran tetap berjalan meski perguruan tinggi 
ditutup. Oleh karena itu, Pentingnya sistem dan ketersediaan layanan fasilitas pembelajaran daring di Perguruan 
tinggi agar pembelajaran tetap berkualitas. Di samping itu, makin disadari bahwa kepuasan mahasiswa sebagai 
pelanggan pada perguruan tinggi merupakan aspek yang sangat penting untuk dipertahankan agar organisasi 
perguruan tinggi tetap survive dalam bertahan dan memenangkan persaingan pada saat ini. 
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Abstract 

 

Pakansari Village is one of the villages in Bogor district with a high number of pregnant women. 

In 2018 and 2019, service activities have been carried out in Pakansari Village with the target of 

pregnant women, namely in health checks and the manufacturing training of drinks and food 

products made from local fruit to overcome anemia. As a follow-up to these two activities, it is 

necessary to carry out comprehensive education and training to increase mothers' capacity. This 

2021 community service activity was carried out with training in manufacturing foods and drinks 

that promote breastfeeding (breast milk) and education on breastfeeding during the Covid-19 

pandemic. To optimise the role of postnatal mothers in exclusive breastfeeding. This activity was 

carried out on September 29, 2021, and was attended by three lecturers, one non-educative staff, 

one student, and 17 participants from Pakansari Village. This activity found that all participants 

gave breast milk to their babies but 15.4% of them stopped breastfeeding before the age of 2 

years due to insufficient quantity of breast milk. In addition, about 46.2% of the participants did 

not know about the benefits of food as a breast milk promoter (lactagoga), and 53.7% of them 

knew about lactagogue but were only limited to green vegetables that can help launch breast 

milk. To overcome these problems, the service team also conducted education about the 

importance of breastfeeding and training in making foods and beverages that promote 

breastfeeding. In addition to increasing the creativity and productivity of mothers, this training 

can also be an effort so that mothers can provide breast milk as the best source of nutrition in the 

first two years of their child's age. 

 

Keywords: breastfeeding mother, breast milk, lactagoga  

 

 

Abstrak 

 

Abstrak ditulis dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, 

diketik dalam paragraf 1 spasi sejumlah 150 – 250 kata, berisi pokok-pokok pengabdian, 

seperti tujuan, metode dan hasil pengabdian. Abstrak harus dapat menggambarkan 

bagaimana pengabdian yang dilakukan dapat berkontribusi terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan di bidang pendidikan. Kata kunci ditulis di bawah abstrak dalam format 

bold dan italic (cetak tebal dan miring) dan merubakan substansi dari pengabdian yang 

dilakukan dan tersebut dalam judul. Format penulisan abstrak dan kata kunci, serta tubuh 

artikel seluruhnya harus mengikuti cetakan ini. (Times New Roman 12, spasi tunggal dan 

dalam satu paragrap). Kelurahan Pakansari merupakan salah satu kelurahan di kabupaten 

Bogor dengan angka angka ibu hamil yang cukup tinggi. Pada tahun 2018 dan 2019 telah 

dilaksanakan kegiatan Pengabdian di Kelurahan Pakansari dengan target ibu hamil, yaitu 

berupa pemeriksaan kesehatan dan pembuatan produk minuman dan makanan berbahan 

buah lokal untuk mengatasi anemia selama. Sebagai tindak lanjut dari kedua kegiatan 

tersebut, maka perlu dilakukan edukasi dan pelatihan menyeluruh untuk meningkatkan 

kapasitas ibu, kegiatan pengabdian tahun 2021 kali ini dilaksanakan dengan pelatihan 

pembuatan makanan dan minuman pelancar ASI (Air Susu Ibu) dan edukasi pemberian 

ASI selama masa pandemi Covid-19 untuk mengoptimalkan peran ibu pasca melahirkan 

dalam pemberian ASI eksklusif. Kegiatan ini telah dilaksanakan tanggal 29 September 
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2021 dan diikuti oleh 3 dosen, 1 tenaga non edukatif, 1 mahasiswa, dan 17 peserta dari 

Kelurahan Pakansari. Melalui kegiatan ini diketahui bahwa seluruh peserta memberikan 

ASI kepada bayinya namun 15,4% diantaranya berhenti memberikan ASI sebelum usia 2 

tahun karena kuantitas ASI yang kurang. Selain itu, sekitar 46.2% peserta tidak 

mengetahui mengenai manfaat makanan sebagai pelancar ASI (laktagoga) dan 53.7% 

diantara mengetahui mengenai laktagoga namun hanya terbatas pada sayuran hijau yang 

dapat membantu melancarkan ASI. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim 

pengabdian juga melakukan edukasi mengenai pentingnya ASI dan pelatihan pembuatan 

makanan dan minuman pelancar ASI. Selain itu meningkatkan kreativitas dan 

produktivitas para ibu, pelatihan ini juga dapat menjadi salah satu upaya agar para ibu 

dapat memberikan ASI sebagai sumber nutrisi terbaik di 2 tahun pertama usia anak. 

Kata Kunci : Kelurahan Pakansari, ibu menyusui, laktagoga 

I. INTRODUCTION 

State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a detailed 

literature survey or a summary of the results. Explain how you addressed the problem and clearly 

state the aims of your study. Kelurahan Pakansari merupakan salah satu kelurahan di kecamatan 

Cibinong Jawa Barat. Jumlah penduduk berdasarkan informasi pada website kabupaten Bogor 

sebanyak 27 ribu. Dengan proporsi penduduk pria sekitar 14 ribu dan wanita sekitar 13 ribu 

dengan sebagian besar penduduk wanita berada pada rentang usia 19-40 tahun. Usia tersebut 

merupakan usia produktif dan usia ideal untuk hamil dan melahirkan. Berdasarkan informasi dari 

posyandu kelurahan Pakansari, angka kehamilan yang cukup tinggi di tiap RW. Hal tersebut juga 

sesuai dengan hasil kegiatan pengabdian pada tahun 2018 di dua RW di kelurahan Pakansari 

terdapat 25 ibu hamil yang berpartisipasi dan dilanjutkan pada kegiatan pengabdian pada tahun 

2019 dengan jumlah ibu hamil dari dua RW sebanyak 20 orang. Jumlah tersebut hanya 

merupakan sebagian dari ibu hamil yang ikut berpartisipasi. Berdasarkan kegiatan pengabdian 

tahun 2018 ditemukan bahwa 46% ibu hamil berpotensi mengalami anemia dan pada tahun 2019 

dilanjutkan pelatihan pembuatan menu sehat selama kehamilan dengan tujuan mengurangi angka 

kejadian anemia melalui perbaikan pola hidup. Pada kegiatan pengabdian tahun 2019 diketahui 

bahwa pola konsumsi buah selama kehamilan dan cara mengolah buah masih sangat kurang 

(Andini, S., Rokhmah, N. N., & Yulianita, 2021).   

Perlu adanya pendampingan secara kontinyu pada ibu hamil, ibu melahirkan, maupun balita 

sebagai bentuk upaya menunrunkan angka kematian serta meningkatkan kulitas kehamilan dan 

kesehatan ibu dan bayi selama serta setelah melahirkan. Tingginya angka kehamilan di kelurahan 

Pakansari harus dioptimalkan kualitasnya sehingga dapat dihasilkan generasi terbaik penerus 

bangsa. Sesuai dengan roadmap pengabdian sejak tahun 2018 maka tahapan selanjutnya yang 

perlu dilakukan adalah optimalisasi kesehatan dan peran pada ibu pasca melahirkan. Setelah 

kegiatan tersebut terlaksana maka tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pemantauan 

pada tumbuh kembang anak disertai pelatihan pembuatan produk makanan pendmping ASI 

dengan nilai gizi tinggi, dengan mempertimbangkan bahwa titik tujuan akhir dari masa 

kehamilan hingga bayi dilahirkan adalah anak-anak penerus bangsa dengan kondisi sehat yang 

dicapai melalui optimalisasi peran ibu dalam menghasilkan produk pelancar ASI yang bergizi. 

Selain itu, kondisi pandemi Covid 19 yang terjadi selama 2 tahun terakhir seringkali membuat 

para ibu kebingungan apakah aman memberikan asupan ASI selama masa pandemi, baik ketika 
dalam keadaan sehat maupun terinfeksi. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, mereka 

juga akan memperoleh edukasi mengenai pentingnya pemberian ASI hingga usia bayi 2 tahun 

dan bagaimana memberikan ASI secara aman selama masa pandemi . 
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II. LITERATURE REVIEW 

ASI (Air Susu Ibu) merupakan cairan khusus yang dihasilkan dari payudara ibu dan merupakan 

sumber makanan terbaik untuk bayi (Yusrina Arifa dan Shrimarti Rukmini Devi, 2016). 

Pemberian ASI memberikan banyak manfaat bagi ibu dan juga bayi. Kemudahan proses 

pemberian, keuntungan dari sisi ekonomis bahkan hingga fungsi perlindungan bagi kesehatan 

dan kecerdasan bayi menjadi alasan utama bai para ibu untuk memberikan ASI semaksimal 
mungkin. Akan tetapi, banyak ibu yang pada akhirnya memberhentikan pemberian ASI bahkan 

sebelum 6 bulan pertama, berbagai kendala yang ibu alami terkait kondisi pasca melahirkan yang 

tidak memadai untuk memberikan ASI, pengetahuan yang kurang, dan juga ASI yang dihasilkan 

kurang mencukupi. Masalah tersebut dapat teratasi dengan penanganan yang sesuai. Sebagai 

contoh adalah kuantitas ASI yang kurang dapat diatasi dengan meningkatkan asupan makanan 

dan minuman pelancar ASI atau sering disebut dengan laktagoga. Banyak penelitian yang telah 

dilakukan terkait manfaat sayuran sebagai pelancar ASI, sebaga contoh adalah daun kelor yang 

telah diujikan pada tikus putih dan terbukti memiliki manfaat sebagai laktagoga melalui 

peningkatan produksi estrogen sehingga memperlancar proliferasi saluran kelenjar susu 

(Gopalakrishnan L, Doriya K, Kumar DS, 2016). Beberapa sumber lain yang dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber laktagoga yang murah dan mudah dikreasikan menjadi berbagai jenis makanan 

seperti granola dan kedelai. Kedelai memiliki potensi untuk meningkatkan hormone pelancar 

ASI (Puspitasari, 2018), granola yang terdiri dari berbagai biji-bijian juga dipercaya dapat 

mempelrlancar ASI serta memiliki kandungan protein yang cukup tinggi sehingga dapat 

digunakan pula sebagai salah satu jenis makanan ringan sehat. 

  

 

III. METHODOLOGY 

Pelaksanaan pengabdian masyarakat diawali dengan pengurusan izin ke pihak kelurahan 

dilanjutkan dengan koordinasi ke para kader Posyandu beberapa RW hingga diputuskan untuk 

melakukan kegiatan di RW 5. RW ini dipilih karena angka ibu hamil yang cukup tinggi 

dibandingkan dengan RW lain, pernah mengikuti kegiatan pengabdian tahun sebelumnya 

sehingga dapat dilakukan monitoring, dan keinginan masyarakat yang cukup antusias. Setelah itu, 

tim pengabdian menjalankan tugasnya sebelum pelaksanaan kegiatan yang terbagi dalam 

penyusunan materi penyuluhan (edukasi) mengenai pemberian ASI selama pandemi dan 

persiapan pelatihan makanan dan minuman pelancar ASI.  

Pengabdian Masyarakat dilaksanakan pada tanggal 29 September 2021 jam 09.00 – 11.30 di 

rumah salah satu warga di lingkungan kelurahan Pakansari Bogor. Pada saat hari pelaksanaan 

pengabdian, kegiatan dimulai dengan arahan drari ibu RW dan kader posyandu dilanjutkan 

pemberian edukasi dan pelatihan pembuatan minuman pelancar ASI dengan bahan dasar kedelai 

dan pembuatan makanan ringan dari bahan oat. Setiap sesi juga diselingi dengan diskusi dengan 

para peserta, peserta juga dapat turut membantu ketika pelatihan pembuatan makanan dan 

minuman pelancar ASI. 

 

IV. RESULT AND DISCUSSION 

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Pakansari Bogor dengan 

sasaran ibu hamil yang memberikan ASI, didapatkan gambaran karakteristik seperti yang 

tercantum pada tabel 1 di bawah ini. Terlihat bahwa rentang usia ibu menyusui yang paling 

banyak yaitu pada usia 31-35 tahun. Penelitian menyebutkan bahwa terdapat kaitan antara usia 

ibu menyusui dengan produksi ASI (Romlah dan Puspitasari A, 2019). Pada kegiatan 

pengabdian ini juga terdapat 2 ibu yang menghentikan pemberian ASI sebelum usia 2 tahun, 
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meskipun pemerintah bahkan telah mengeluarkan penjelasan mengenai lama waktu pemberian 

ASI yang terbaik yaitu selama 6 bulan untuk ASI eksklusif dlanjutkan dengan pemberian ASI 

dan makanan pendamping hingga usia 2 tahun (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 

2004).  

Para ibu tersebut mengeluhkan jumlah ASI yang kurang sehingga bayi merasa kurang puas dan 

lapar yang ditandai dengan kondisi banyak menangis. Banyak hal yang dapat menyebabkan 

kondisi bayi menangis, seperti kondisi sakit bahkan rasa tidak nyaman yang mungkin disebabkan 

oleh faktor internal maupun ekskternal tubuh bayi, seperti suhu terlalu panas dan dingin serta 

situasi yang terlalu ramai. Sehingga, terlalu dini untuk menyebutkan alasan penghentian ASI 

adalah bayi yang terus merasa haus dan lapar. 

Pengambilan keputusan untuk menghentikan pemberian ASI ini baik secara sementara atau 

bahkan dalam jangka waktu panjang akan memberikan efek yang kurang baik, seperti asupan 

ASI yang semakin berkurang, resiko diare yang disebabkan dari komposisi susu formula yang 

mungkin urang sesuai bagi bayi bahkan kandungan gizi yang didapatkan oleh bayi dari asupan 

selain ASI tidak sebaik jika dibandingkan dengan ASI. Prinsip berdasarkan kebutuhan (on 

demand) berlaku dalam produksi ASI yang dihasilkan, semakin banyak ASI yang dikeluarkan 

maka akan berbanding lurus dengan jumlah yang diproduksi (Sherwood L, 2009). Maka, ketika 

ibu menghentikan sementara pemberian ASI, hal itu justru semakin memperbesar kemungkinan 

produksi ASI semakin menurun.   

 

Tabel 1. Karakteristik Peserta Pengabdian Masyarakat 

Karakteristik Jumlah Persentase (%) 

Usia 

20-25 tahun 

26-30 tahun 

31-35 tahun 

36-40 tahun 

 

1 

2 

8 

2 

 

7.7% 

15.4% 

61.5% 

15.4% 

Cara Pemberian ASI 

ASI perah 

Langsung 

 

2 

11 

 

15.4% 

84.6% 

Jumlah ASI 

Cukup 

Kurang 

 

11 

2 

 

84.6% 

15.4% 

Alasan memberikan 

ASI 

Lebih bergizi 

Mudah cara pemberian 

Murah secara ekonomi 

 

9 

2 

2 

 

69.2% 

15.4% 

15.4% 

Pemberian susu 

formula/ MPASI 

sebelum 6 bulan 

Ya (sufor) 

Ya (MPASI) 

Tidak 

 

 

2 

1 

10 

 

 

15.4% 

7.7% 

66.9% 

Sudah pernah 

mengetahui mengenai 

makanan dan minuman 

pelancar ASI 

Sudah 

Belum 

 

 

 

7 

6 

 

 

 

53.9% 

47.1% 
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Dari tabel 1 beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai kegiatan pengabdian yang telah 

dilaksanakan yaitu tema kegiatan cukup relevan mengingat hampir sebagian dari peserta belum 

mengetahui mengenai peranan makanan dan minuman pelancar ASI selain itu masih terdapat 

beberapa ibu yang merasa ASI yang dihasilkan belum cukup sehingga mereka harus 

menggunakan juga susu formula dan seluruh peserta pengabdian memiliki alasan yang cukup 

kuat baik dari segi ekonomi maupun kesehatan terkait perlunya pemberian ASI. Tampak pula 

salah satu ibu yang sudah memberikan MPASI pada bayi di saat yang kurang tepat (belum 6 

bulan) dan saat sesi diskusi beberapa ibu menanyakan mengenai MPASI sehingga tim 

pengabdian menilai, selanjutnya perlu dilakukan pelatihan dan edukasi mengenai MPASI. 

Sebagian besar ibu hamil menyetujui bahwa pemberian ASI memiliki manfaat yang sangat 

penting dalam memenuhi gizi bayi sedangkan beberapa lainnya menyusui dikarenakan faktor 

ekonomi dan cara pemberian yang mudah. Murah dan mahalnya harga susu formula bukanlah 

menjadi jaminan bahwa produk tersebut memiliki kandungan yang lebih baik dibandingkan ASI. 

Opini tersebut justru dapat menyebabkan kekeliruan pemahaman bagi para ibu. Bukan hanya 

terkait faktor ekonomi dan gizi bayi, pemberian ASI oleh obu juga dapat memberikan waktu 

yang lebih bagi para ibu untuk meningkatkan ikatan (bonding) dengan bayinya. Beberapa 

masalah jangka panjang terkait psikologis dapat muncul terkait kurangnya ikatan antara para ibu 

dengan anaknya.  

Melalui kuisioner yang dibagian dan pengecekan ulang dengan wawancara peserta juga 

diketahui bahwa salah satu ibu ada yang memberikan makanan pendamping ASI sebelum usia 6 

bulan. Pemberian MPASI ini juga dikarenakan pandangan ibu bahwa ketika anak menangis 

merupakan tanda bahwa ia lapar. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian MPASI sebelum 

usia 6 bulan memberikan dampak negatif bagi kesehatan bayi berupa penurunan daya tahan 

tubuh terhadap infeksi (Nurastrini VR dan Kartini A, 2014). Ketidaktahuan ibu terhadap batasan 

usia minimal untuk pemberian MPASI mungkin menjadi salah satu penyebab dalam kejadian ini. 

Oleh karena itu, tim pengabdian masyarakat juga memberikan informasi mengenai masa terbaik 

pemberian MPASI dengan harapan kejadian ini tidak terulang kembali dan para ibu dapat 

menjadi salah satu agen yang memberikan edukasi mengenai pengelolaan ASI dan MPASI yang 

tepat.  

Setelah pemberian kuisioner dan Tanya jawab secara individual, kegiatan dilanjutkan dengan 

pemberian edukasi mengenai pentingnya pemberian ASI dan cara pemberian ASI selama 

pandemi Covid-19. Meskipun covid-19 merupaka penyakit infeksius yang dapat menular dengan 

mudah, hal tersebut bukan menjadi kendala dalam pemberian ASI. Jika ibu negatif covid-19 

maka ASI dapat diberikan secara langsung dan jika positif covid-19 dengan gejala ringan maka 

ASI dapat diberikan dalam bentuk ASIP (ASI Perah) atau jika kondisi buruk maka 

pertimbangkan untuk mencari donor ASI. Pada pemberian ASIP maka ada beberapa hal yang 

perlu dipahami terutama terkait lama penyimpanan ASI di lemari pendingin serta di suhu ruang. 

Seluruh ibu cukup antusias dan selama masa pandemi, mereka juga tetap memberikan ASI. 

Dalam sesi diskusi, banya ibu yang bertanya mengenai efek vaksin serta obat pada ibu menyusui. 

Masih banyak asumsi bahwa ketika anak sakit, maka yang harus meminum obat adalah ibunya, 

kemudian bayi akan mendapatkan obat tersebut melalui ASI yang diberikan. Tim pengabdian 

mengedukasi mengenai obat-obatan yang tidak secara keseluruhan diekskresikan lewat ASI dan 

jika ada obat diekskresikan lewat ASI jumlahnya pun sangat kecil sehingga efek terapetiknya 

sulit diprediksi. 

Rangkaian kegiatan terakhir dari pengabdian masyarakat kali ini adalah pelatihan pembuatan 

laktagoga dengan menu susu kedelai dan snack bar dengan bahan granola. Kedua menu ini 

dipilih karena bahan yang murah dan mudah dicari, namun sangat bergizi bagi ibu dan cukup 

dapat meningkatkan kuantitas ASI. Selama ini, hanya sekitar 53.9% peserta yang mengetahui 

bahwa terdapat banyak makanan yang dapat meningkatkan ASI dan hanya berupa sayuran yang 

biasa mereka konsumsi seperti katuk. Kurangnya variasi menu dan kreatifitas dalam mengolah 

berbagai produk mengakibatkan para ibu juga enggan mengkonsumsi sumber makanan sebagai 
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yang menurut mereka terbatas dan hanya dapat dibuat sayur. Menu seperti itu membuat mereka 

justru menjadi enggan mengkonsumsinya, karena rasa yang kurang enak dan hanya dapat 

dikonsumsi sebagai pendamping sayuran saat makan. Seluruh peserta cukup antusias mengikuti 

seluruh kegiatan pengabdian masyarakat dari awal hingga akhir. Hal ini memberikan optimisme 

bahwa dengan pengetahuan yang memadai diserta keahlian dan semangat untuk terus 

mengembangkan diri maka para ibu dapat mengoptimalkan perannya dalam tumbuh kembang 

anak, khususnya terkait pemberian ASI. 

 

 

 

V. CONCLUSION 

 

Melalui kegiatan ini diketahui bahwa seluruh peserta memberikan ASI kepada 

bayinya namun 15,4% diantaranya berhenti memberikan ASI sebelum usia 2 tahun 

karena kuantitas ASI yang kurang. Sebanyak 46.2% peserta tidak mengetahui mengenai 

manfaat makanan sebagai pelancar ASI (laktagoga) dan 53.7% diantara mengetahui 

mengenai laktagoga namun hanya terbatas pada sayuran hijau yang dapat membantu 

melancarkan ASI.  

Berdasarkan data tersebut maka kegiatan pengabdian masyarakat melalui 

melakukan edukasi mengenai pentingnya ASI dan pelatihan pembuatan makanan dan 

minuman pelancar ASI sesuai dengan permasalahan yang dihadapi .Selain itu 

meningkatkan kreativitas dan produktivitas para ibu, pelatihan ini juga dapat menjadi 

salah satu upaya agar para ibu dapat memberikan ASI sebagai sumber nutrisi terbaik di 2 

tahun pertama usia anak. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Health Care (Pelayanan Kesehatan)atau perawatan untuk 

kesehatan  adalah merupakan bagian pelaksanaan hak asasi manusia yang harus 

diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan  merupakan karunia Allah SWT.,dan 

pelaksanaanya harus dilindungi oleh negara untuk menjunjung harkat dan 

martabat kemanusiaanya. Pelayanan kesehatan yang baik merupakan jaminan 

perlindungan hukum dan kepastian hukum guna mencapai Tujuan Negara RI 

sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun !945 Alinea Ke-empat. 

Tujuan: Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan   

health care dalam masyarakat, dan mengetahui hambatan-hambatan yang timbul 

dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia dalam menerima pelayanan 

kesehatan untuk kepastian hukum.   

Metodologi: Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

normative yaitu, suatu penelitian yang mengkaji penerapan hukum yang berlaku 

dalam masyarakat berdasarkan teori serta konsep sesuai norma hukum yang 

digunakan dan diberlakukan bagi seluruh masyarakat dalam menerima health 

care. Dalam penelitian ini juga digunakan metode penelitian hukum empiris 

sebagai pelengkap untuk pengumpulan data - data penelitian. 

Hasil: Kesimpulan dari penelitian bahwa kebijakan health care dalam masyarakat 

belum maksimal dapat dilaksanakan dengan baik yang disebabkan oleh beberapa 

faktor pelayanan kesehatan karena adanya hambatan-hambatan dalam 

mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum masyarakat dalam 

peningkatan kesehatan guna mencapai tujuan Negara kesatuan Republik 

Indonesia. 

Kata Kunci: Kebijakan, Health Care, Hukum, Hak Asasi Manusia 
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I. PENDAHULUAN 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke- IV 

memiliki tujuan yang mulia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) khususnya bagi Semua Warga Negara Indonesia harus turut serta l 

mewujudkan tujuan Negara Republik Indoenisia.  

           Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa: Negara 

Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan Pasal ini memiliki makna 

yang sangat jelas bahwa segala tindakan dan perbuatan manusia khususnya 

Pemerintah Republik Indonesia dan Warga Negara Indonesia dalam segala 

aktivitasnya harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku sebagai 

bagian terwujudnya cita-cita luhur Bangsa Indonesia. 

Untuk mewujudkan tujuan negara dan melaksanakan peraturan-

peraturan hukum yang berlaku saat ini tidaklah mudah, hal ini perlu 

adanya dukungan dari berbagai pihak dan bukan hanya tugas negara dan 

Pemerintah, masyarakat sebagai warga negara Indonesia ikut andil untuk 

mewujudkan apa yang menjadi cita-cita luhur dan tujuan negara RI. 

Salah satu yang menjadi tujuan dari Negara yang harus diwujudkan 

adalah memberikan health care dalam bidang kesehatan sebagai salah satu 

perwujudan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam 

pemeliharaan kesehatan bagi warga Negara sebagai bagian dari 

masyarakat yang ada di Indonesia. 
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II. METODOLOGI 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

normative yaitu, suatu penelitian yang mengkaji penerapan hukum yang 

berlaku dalam masyarakat berdasarkan teori serta konsep sesuai norma 

hukum yang digunakan dan diberlakukan bagi seluruh masyarakat dalam 

menerima health care. Dalam penelitian ini juga digunakan metode 

penelitian hukum empiris sebagai pelengkap untuk pengumpulan data - 

data penelitian. 

III. PEMBAHASAN 

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, bahwa 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi 

manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu 

diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-haknya yang 

sudah diberikan oleh hukum.
1
 

Secara harfiah HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia, 

bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu HAM harus dihormati, 

dilindungi dan dipenuhi, tidak ada suatu kuasa apapun yang dapat 

mengurangi, merampas serta mengabaikannya. Hak asasi manusia adalah 

hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata.
2
 

Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan 

filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya.Fokus utama dari 

                                                             
1 Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2000), hlm.53 
2 Any Suryani H, “Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Beserta 

Keluarganya Bedasarkan UU.No.6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi 
Internasional Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya”, Jurnal Hukum & 
Pembangunan, Tahun ke – 46 April 2016, (Depok: FHUI, April 2016), hlm.262 – 263 
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hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia.Martabat 

manusia akan terganggu ketika mereka dan menjadi korban penyiksaan, 

menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa 

kecukupan pangan, sandang dan perumahan.
3
 

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya 

pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran,kemauan 

dan kemampuan untuk hidup sehat bagi seluruh penduduk agar dapat 

mewujudkan kesehatan yang optimal.
4
 

Definisi Hukum Kesehatan menurut H.J.J.Leenen sebagai berikut: 

Hukum kesehatan meliputi semua ketentuan hukum yang berhubungan 

dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata,hukum 

pidana,dan hukum administrative dalam hubungan tersebut.Pula pedoman 

Internasional,hukum kebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan dengan 

pemeliharaan kesehatan,hukum otonom,ilmu dan literature menjadi 

sumber hukum kesehatan’.
5
 

Dalam prakteknya ada suatu realita yang tidak bisa dipungkiri 

bahwa adanya tujuan Negara yang belum dapat dipenuhi dengan baik 

diantaranya dalam bidang pelayanan kesehatan,Negara belum dapat 

memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal terhadap warga 

                                                             
3 Eko Riyadi, “Hukum Hak Asasi Manusia ,Persfektif Internasional,Regional dan Nasional”,(Depok: 

RAJAWALI PERS ,PT RajaGrafindo Persada,2018),hlm.1 
4
H. Zaeni Asyhadie,”Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia”(Depok:RAJAWALI 

PERS,PT.RajaGrafindo Persada,2018), hlm.3 
5 Fred Ameln, “Kapita Selekta Hukum Kedokteran’,(Jakarta:Grafikatama Jaya,1991) hlm.14 
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negaranya yang merupakan tanggungjawab Negara untuk 

mewujudkannya.
6    

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 

menentukan bahwa: Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 

mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk 

hidup produktif secara sosial dan ekonomis 

Dengan demikian dapat dipahami dalam health care pelaksanaanya 

meliputi pelayanan kesehatan promotif, pelayan kesehatan preventif, 

kuratif, rehabilitative dan pelayanan kesehatan tradisional. Untuk 

mewujudkan health care yang maksimal diperlukan dukungan dari 

masyarakat sehingga tujuan Negara dan Program Pemerintah dapat 

dilaksanakan dengan baik.  

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Health Care atau Pelayanan Kesehatan merupakan pelayanan 

kesehatan yang mengatur hubungan hukum dalam bidang kesehatan 

dimana didalamnya terdapat beberapa ketentuan hukum yang harus 

diperhatikan oleh healt receiver dan health provider yang akan 

berhubungan dengan hukum kedokteran dan rumah sakit dan atau tempat 

dimana seseorang akan menerima health care. Kebijakan Health Care 

sangat penting sebagai bagian utama didalam perlindungan hukum dan 

kepastian Hak Asasi Manusia didalam menerima pelayanan kesehatan.   

          

                                                             
6 Hj.Endeh Suhartini,H.Martin Roestamy dan Ani Yumarni, “Hukum Kesehatan Bagi tahanan dan 

Warga Binaan Pemasyarakatan Di Indonesia’,(Depok :Rajawali Pers,2019), hlm.3 
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Abstrak 

 

Latar Belakang: Pandemi Covid- 19 yang terjadi pada awal 2020 mengakibatkan adanya 

perubahan dinamika dalam berbagai sektor kehidupan manusia antara lain sektor ekonomi, 

budaya, sosial dan hukum. Covid- 19  yang mengharuskan setiap individu untuk menjaga jarak 

guna mencegah penyebaran pandemi maka menyebabkan adanya perubahan di berbagai sektor. 

Perubahan sektor di bidang hukum yang terdampak sekaligus merupakan sebuah harmonisasi 

hukum dan teknologi yaitu terciptanya sistem peradilan pidana yang dilakukan secara daring.  

Tujuan: Tujuan penelitian pada paper ini adalah untuk menganalisis harmonisasi hukum dan 

teknologi dalam sistem peradilan pidana daring dalam kerangka hukum di era new normal  

Metodologi: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang disusun secara sistematis 

logis dengan menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang- undangan (statute 

approach) dan pendekatan penelitian konspetual (conseptual approach).  

Hasil: Hasil pembahasan penelitian ini adalah  bahwa persidangan pidana secara daring 

merupakan sebuah hasil harmonisasi di bidang hukum dan teknologi guna mencapai tujuan 

hukum yang beruba keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum di era new normal. 

Kata Kunci: Era New Normal, Harmonisasi Hukum,  Persidangan daring, Pidana 
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I. PENDAHULUAN 

 

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh negara di dunia pada februari 2020 mengakibatkan adanya 
perubahan- perubahan di segala bidang kehidupan umat manusia. Pandemi tersebut mengharuskan setiap individu 
untuk menjaga setiap jarak antar individu satu dengan individu lain minimal 2 (dua) meter guna mencegah penularan 
pandemi yang semakin meluas. Berdasarkan hal tersebut tentunya kegiatan- kegiatan yang pada awalnya dilakukan 
tanpa memperhatikan jarak antar individu, maka dewasa ini perlu dilakukan pengaturan jarak (protocol kesehatan). 
Keadaan yang demikian berdampak pada segi sosial, budaya, ekonomi, dan tidak luput juga pada segi hukum.  

Perubahan- perubahan pada segi hukum dapat dilihat dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik 
(daring). Peraturan tersebut merupakan sebuah payung hukum (umbrella act)  kepada para aparatur penegak 
hukum untuk melakukan persidangan pidana secara daring. PERMA tersebut dibuat berdasarkan keputusan SK 
KMA Nomor 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan 
Secara Elektronik. 

Berdasarkan adanya perubahan sistem peradilan konvensional menjadi daring maka ini menimalisir kekacauan 
hukum yang disebabkan oleh pandemi, serta guna mencegah kekosongan hukum maka PERMA tersebut diatur 
sehingga diharapkan dapat menciptakan tujuan hukum yang paling esensial yaitu keadilan hukum. Oleh karena itu 
penulis pada penelitian ini akan menganalisis terkait tentang bagaimana inovasi pada sistem peradilan pidana daring  
dalam upaya membangun pelayanan publik guna mencapai tujuan hukum? 

 

II. METODOLOGI 

 

Penelitian ini disusun secara sistematis dan logis dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif 
(yuridis) untuk menemukan peraturan- peraturan hukum, mengkaji doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum 
yang disajikan dan bersifat preskriptif berdasarkan sumber bahan- bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan 
penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan undang- undang (statute approach) 
dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sehingga teknik analisa yang digunakan oleh penulis adalah 
normatif- kualitatif  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sidang pidana dengan cara daring di indonesia jika dilihat  pada jejak historis, sesungguhnya telah sempat 
dicoba Pada 2002. Sidang tersebut berkaitan dengan kasus  kejahatan korupsi bullogate dengan agenda 
pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dari jarak jauh dengan cara daring atau teleconference dengan terdakwa ialah 
Rahardi Ramelan, dengan saksi yang didatangkan merupakan B. J. Habibie dari Hamburg,  dan dilaksanakan 
dengan cara teleconference melalui sarana televisi  Swasta Nasional. 1 akan tetapi walaupun secara historis sudah 
pernah dilakukan, pengaturan tentang tata laksana kegiatan persidangan pidana secara daring sebenarnya belum 
diatur secara rigid  di indonesia. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) juga belum mengatur mengenai persidangan daring, oleh karena produk hukum tersebut 
memang dibuat jauh sebelum adanya kemajuan teknologi seperti dewasa ini. Mahkamah agung dengan berpegang 
pada prinsip “Solus Populi Suprema Lex “ yang artinya bahwa  Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi maka 
dibuatlah sebuah payung hukum yang diharapkan dapat membuat jelas tata laksana persidangan secara daring, 
sehingga hak  para pencari keadilan dapat terwadahi.  Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2020 
tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (daring) adalah bentuk 
inovasi hasil harmonisasi hukum dan teknologi guna mewadahi para pencari keadilan yang berperkara di peradilan 
sekaligus PERMA tersebut juga merupakan sebuah upaya untuk menyesuaikan sistem peradilan sesuai dengan era 
new normal di saat pandemi serta mewujdukan peradilan berbasis elektronik.  

                                                 
1Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah. (2021) “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik 
Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang”. Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 18 (2). 
Hlm. 224. 
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Secara tata laksana persidangan, sebenarnya pada PERMA tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem 
konvensional  seperti penetapan hari sidang, tata perilaku sidang dan segala macamnya tetap mengacu pada 
ketentuan- ketentuan dasar persidangan dalam KUHAP, yang menjadi perbedaan signifikan pada persidangan 
dengan cara daring ini adalah terkait metode pelaksanaan sidang saja yang menggunakan media audio visual. 
Persidangan daring tidak menghapuskan hak-hak terdakwa dalam sistem peraladilan pidana dan prinsip-prinsip fair 
trial pada persidangan.2 Sehingga dapat penulis jelaskan bahwa pada tatanan peraturan ini  tidak ada pergeseran 
asas- asas dalam hukum acara pidana secara mendasar. Asas- asas dalam hukum acara pidana yang meliputi 
antara lain:3 

 

a. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan;  

b. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocent”;  

c. Asas Oportunitas;  

d. Asas Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;  

e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum (equity of law);  

f. Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap;  

g. Asas tersangka/ terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum;  

h. Asas akusator dan Inkisitor;  

i. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan;  
 

Harmonisasi yang diciptakan oleh hukum dan teknologi ini merupakan sebuah inovasi bagi wajah peradilan 
pidana di di indonesia, dengan adanya kemajuan teknologi maka sudah sepatutnya hukum menyeimbangi 
keaadaanya guna mencegah kerusakan- kerusakan hukum. Kerusakan hukum yang dimaksud oleh penulis disini 
adalah merosotnya nilai- nilai keadilan hukum, sehingga masyarakat tidak lagi percaya pada Lembaga hukum. 
Secara filosofis apabila penulis analisis lebih dalam, dapat ditemukan bahwa sebenarnya harmonisasi ini terjadi 
karena adanya semangat pemikiran hukum progresif yang dimana bahwa hukum progresif bermakna bahwa hukum 
harus menjadi alat untuk manusia dan bukan sebaliknya, sehingga hukum dapat memanusiakan manusia dan 
terciptanya hukum yang harmonis bagi umat manusia.  Sistem peradilan daring ini sejatinya merupakan sebuah 
upaya untuk menjalankan sistem hukum itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh Susanto bahwa :4 

 

“A functioning justice system must give everyone the opportunity to raise objections for violating their rights." 

 

Berdasarkan kutipan tersebut maka dapat diambil sebuah pemikiran bahwa sebenarnya hukum yang yang baik 
adalah hukum yang dapat memberikan setiap orang kesempatan untuk mendapatkan apa yang telah menjadi 
haknya atau singkatnya hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan 
kepada manusia. Sehingga menurut hemat penulis dapatlah dikatakan bahwa PERMA  a quo  merupakan sebuah 
produk hukum progresif oleh karena PERMA  a quo memiliki nilai- nilai semangat progresivitas yang cukup 
memumpuni, adapun karakteristik dari produk hukum progresif antara lain:5  
 

a. Hukum diciptakan untuk mewujudkan keharmonisan hukum 
b. Sesuai dengan perkembangan zaman 

                                                 
2Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, Alfiyan Mardiansyah. (2021). “Persidangan Perkara Pidana Di 
Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa Covid-19 Dari Asas Peradilan Pidana”, Jurnal Simbur Cahaya Volume 28 
Hlm. 51.  
3Andi Hamzah, (2010). Hukum  Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12- 25.   
4Susanto. (2020) . “E-Court As The Efforts Of Pressing The Potential Of Corruption In The Courtapplication Of E-
Court In Court To Prevent Corruption In Court,” Jurnal Yustisia Volume 9 (1). hlm. 119. 
5Ari Hani Saputri. (2020). “Penerapan E-Court Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Dalam Prespektif Hukum 
Progresif”. Jurnal HPE. Volume 8 (1). Hlm. 17.  
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c. Hukum yang pro terhadap keadilan dan menolak adanya status quo apabila ada suasana korup 

 

Berdasarkan karakteristik tersebut maka PERMA tentang persidangan online ini merupakan sebuah upaya dari 
pemerintah melalui  lembaga peradilan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik kepada 
masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di era new normal. Dengan adanya pelayanan publik 
yang lebih moderen dan efisien maka diharapkan hukum dapat lebih hidup berkesinambungan dengan masyarakat 
dan menimalisir celah- celah kerusakan hukum serta menciptakan tujuan hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan 
dan kepastian hukum. Proses persidangan daring ini merupakan sebuah upaya reformasi badan peradilan di 
indonesia kea rah yang lebih progresif, sebagaimana dijelaskan oleh Nopian Firmansyah dalam jurnal yang berjudul 
“Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, 
Sederhana Dan Biaya Ringan”,  bahwa:6 

 

“Teleconference atau persidangan daring  merupakan suatu hasil penemuan hukum (rechtvinding) yang dilakukan 
oleh para hakim untuk melempangkan hukum serta mencapai keadilan hukum, dan ini merupakan sebuah tujuan 
dari hukum progresif”. 

 

Berdasarkan pemamparan penulis, maka setidaknya sistem peradilan pidana daring ini harus dilandasi dengan 
pertama keteguhan terhadap nilai- nilai Pancasila sebagai landasan awal, kedua kecakapan sumber daya manusia 
dalam bidang teknologi dan ketiga intergritas sumber daya manusia terhadap hukum progresif dan keempat sudah 
seharusnya pemerintah melakukan revisi terhadap KUHAP agar sesuai dengan perkembangan zaman.  

 

 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian penulis, maka dapat dijelaskan bahwa penerapan persidangan 
daring dalam Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara 
Pidana di Pengadilan Secara Elektronik  tetap memegang teguh asas- asas hukum acara pidana secara dasar dan 
tidak ada pergeseran asas, hanya saja dalam metode pelaksanaan dalam peradilan pidana daring digunakan alat 
penunjang berupa audio visual guna menunjang jalannya persidangan. Persidangan pidana daring merupakan 
upaya mahkamah agung dalam meningkatan pelayanan publik untuk mengakomodasi kepentingan para pencari 
keadilan serta upaya untuk mencapai tujuan dasar hukum berupa keadilan.  

 

 

                                                 
6 Nopian Firmansyah. (2020). “Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconference Dalam 
Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan” Jurnal Al Adl Volume XII (1). Hlm. 144 
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Abstrak 

Latar Belakang: Dalam praktik hukum, pelaksanaan restorative justice atau keadilan restoratif 

biasa di temui dalam bidang hukum pidana yaitu tepatnya pada kasus kejahatan yang dilakukan 

oleh anak, namun saat ini praktik tersebut menjadi lebih luas makna dan implementasinya, sesuai 

dengan temuan dilapangan yang penulis amati bahwa restorative justice pun ditemukan dan 

diterapkan pada kasus tanah dengan objek sengketa yaitu garapan-garapan diatas tanah hak guna 

usaha PT. Perkebunan Nusantara VIII di wilayah Bopunjur 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan analisis tentang penerapan 

restorative justice atas sengketa tanah hak guna usaha PT. Perkebunan Nusantara VIII di 

Kawasan Bopunjur  

Metodologi: Metode yang digunakan penulis yaitu menggunakan mixed metode empiris- yuridis 

yang mengkombinasikan penelitian normative dikombinasikan kejadian aktual dilapangan, 

karena penulisan ini juga dialami sendiri oleh penulis dengan demikian dari literatur yang 

didapat bisa dihubungkan dengan praktik yang terjadi dilapangan 

Hasil: Hasil temuan penulis pada sengketa tanah hak guna usaha yang mengarahkan perkara 

dengan penyelesaian perdamaian restoratif yaitu 1). Kedudukan PTPN dalam sengketa lemah, 

disamping tanggungjawab perusahaan karena lahan yang hilang terbilang luas yaitu 382 Ha dari 

1.623 Ha, lalu jumlah penggarap juga tidak sedikit karena secara penguasaan objek sudah 

dikuasai masyarakat penggarap. 2). Pelaksanaan perdamaian restoratif cenderung terburu-buru 

karena mengejar ceremony hari ulang tahun PTPN VIII, terkesan bahwa penyelesaian sengketa 

ini untuk mendapatkan secarik kertas perdamaian antara Direksi dan penggarap sedangkan 

sengketa bangunan yang berdiri diatas lahan belum dibongkar sesuai perjanjian perdamaian. 

Kata Kunci: HGU PT. Perkebunan Nusantara VIII, Restoratif Justice, Penggarap,  
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I. PENDAHULUAN 

Keadilan restoratif (restorative justice) adalah praktik penyelesaian sengketa sebagai alternatif dalam tindak 
pidana yang mengedepankan dialog antara pelaku, korban dan pihak lain yang terkait. Tujuan dari restorative justice 
ini adalah duduk bersama mewujudkan kesepakatan atas penyelesaian sengketa secara adil dan memberikan 
kemanfaatan bagi para pihak, tujuan tersebut tentu dalam rangka pemulihan keadaan pada kondisi semula dan 
mengedepankan harapan untuk dapat menjalin hubungan yang baik.  

Berawal dari diangkatnya kasus lahan Pondok Pesantren Markaz Syariah Megamendung yang berdiri diatas 
lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN VIII, perusahaan beralih bahwa pendirian pesantren tersebut tidak memiliki izin 
dari pihaknya, alhasil pesantren mendapat somasi terakhir supaya bangunan-bangunan yang sudah berdiri tanpa 
izin tersebut agar di bongkar karena lahan yang ditempati diperuntukan untuk lahan perkebunan PTPN VIII. 

Dari olah perkara tersebut PTPN VIII Gedeh Mas (Gunung Mas) melakukan perluasan perkara lahan 
terhadap penggarap lainnya yang melakukan dugaan adanya tindak pidana terkait tata ruang hingga penggunaan 
lahan tanpa izin di lahan PTPN sekitar Puncak, bagian kebun apdeling cikopo selatan. Setidaknya dari penuturan 
kuasa hukum perusahaan sebanyak 27 laporan dilayangkan kepada Polda Jawa Barat. (Keterangan Kuasa Hukum 
PTPN VIII Ikbar Firdaus, Maret 2020) 

Di sisi lain aspek upaya hukum yang ditempuh oleh perusahaan ini tidak lain untuk mengembalikan aset 
negara berupa lahan yang diperuntukan bagi usaha perkebunan bisa sesuai fungsinya, penulis dapati dari laporan 
PTPN VIII kepada DPR Komisi VI pada tahun 2020 perusahaan perkebunan komoditas teh tersebut mengalami 
kerugian dari usaha teh saja sebesar Rp. 272 Milyar, perusahaan hanya mendapat keuntungan dari usaha kebun 
sawit sebesar Rp. 86 Milyar (Laporan DPR Komisi VI : 2020). Upaya ini menunjukan bahwa aset berupa lahan mau 
tidak mau harus kembali ke perusahaan sebagai tanggungjawab atas pemberian kuasa hak yang telah diberikan. 

Upaya hukum telah dilakukan, 27 laporan yang diterima oleh Polda dan sudah menjalani tugas tahap awal 
yaitu wawancara, adapun beberapa penggarap sudah sampai pada tahap sidik (penyidikan) ada beberapa hanya 
mendapat somasi saja dari perusahaan, bedanya yaitu pihak yang diminta keterangan oleh Polda telah berdiri 
bangunan, jika hanya mendapat somasi berarti lahan tersebut hanya garapan pertanian saja.  Keduanya masuk list 
laporan karena perusahaan menganggap objek lahan belum terdapat izin atau tidak ada permohonan kerjasama 
kepada perusahaan. Dan menariknya sengketa ini diatasi oleh sub bidang renakta (bidang anak dan wanita) Polda 
Jabar. Yang memungkinkan segala persoalan dapat dilakukan diversi (restorative justice). 

Dari pemarapan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang arah sengketa lahan PTPN VIII 
kepada penyelesaian secara restorative justice sedangkan jika mereka menggunakan alibi penyalahgunaan tata 
ruang tidak akan mungkin terjadi jikalau lahan tersebut diusahakan dengan sebagaimana mestinya.  

 

II. METODOLOGI 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Mixed Methode antara penelitian Yuridis-Empiris. 
Penulis mengkombinasikan literatur hukum dan perundang-undangan dengan dihubungkan pada kejadian empiris 
dilapangan. Analisis yang digunakan adalah berupa analisis kualitatif yaitu mendeskripsikan setiap kejadian 
dilapangan secara sistematis lalu di melihat kepada aturan serta pendapat para ahli tentang objek penelitian yaitu 
praktik restorative justice pada sengketa tanah HGU PTPN VIII. Setelah itu penulis melakukan analisis data sesuai 
dengan metode yuridis normatif dengan tahapan-tahapan antara lain pengumpulan data – pengolahan data – 
analisis – kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di Polda Jawa Barat dan locus delictinya yaitu pada lahan HGU 
PT. Perkebunan Nusantara VIII Gedeh Mas.    

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Restorative Justice dalam Beberapa Kajian Teoritis 

Restorative justice atau jika diterjemahkan secara bebas biasa disebut keadilan restorasi, merupakan upaya 
penyelesaian dalam ranah hukum pidana. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan memfokuskan kepada 
partisipasi dari pihak terkait seperti, pelapor, terlapor dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. 
Penulis menggunakan penyebutan terlapor dan pelapor karena dalam perkara sengketa HGU PTPN ini masih dalam 
tahap pemeriksaan awal, atau penegak hukum disini yaitu polisi sebagai penerima laporan baru menerima 
keterangan awal objek yang disengketakan itu apa benar atau tidak. Belum sampai kepada tahap penyelidikan yang 
dapat dipakai dengan penyebutan pelaku atau korban. 
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Selanjutnya menurut Marlina restorative justice adalah suatu penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang 
terjadi dlakukan dengan membawa pelapor dan terlapor bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk dapat 
berbicara (Marlina : 2009), oleh karena itu pendapat tersebut mengarahkan bahwa dalam perkara pidana awal 
restorative justice bisa dilakukan dengan duduk bersama antara para pihak. Sebagaimana praktik dilapangan penulis 
temui bahwa kepolisian disini bertindak sebagai mediator, karena tujuan dari pelaporan itu bukan mengarah kepada 
pemidanaan, namun ada i’tikad baik dari terlapor supaya mengakui bahwa lahan yang digarap terlapor adalah benar 
milik perusahaan dan seyogyanya bisa mengembalikan aset PTPN VIII, setelah itu bisa dilakukan mekanisme 
kerjasama. 

Lalu sebetulnya upaya restorative justice ini biasa ditemui dalam kasus anak, patut diduga juga pada 
pemeriksaan oleh kepolisian dilakukan oleh penyidik yang membidangi anak dan perempuan (renakta) karena 
bidang itu yang berwenang untuk bisa mengarahkan suatu perkara kepada restorative justice, sebagaimana 
pendapat Junaidi dosen Fakultas Hukum Unida Bogor, bahwa kasus-kasus penyerobotan lahan yang dibawa PTPN 
VIII ke Polda tidak lain untuk mendapatkan asetnya kembali melalui mediator yaitu Kepolisian bidang anak dan 
wanita. Karena upaya musyawarah dan surat somasi dirasa kurang efektif. 

Dapat juga melihat pendapat dari Tony F Marshall seorang ahli kriminologi mengatakan dalam tulisannya 
dengan terjemahan sebagai berikut : 

Restorative Justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran 
tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama tentang bagaimana 
menyelesaikan sebuah akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa dengan (Marian Liebmann : 
2007).  

Dari pendapat Tony dan Marlina ditemui kesamaan yaitu adanya pertemuan bersama antara para pihak 
meskipun tidak disebutkan bahwa pihak ketiga yaitu penegak hukum ikut andil didalam perundingan tersebut. ini bisa 
dijadikan model bahwa praktik restorative justice bukan hanya diterapkan pada perkara anak saja. Namun lebih luas 
daripada itu dimungkinkan pada sengketa tanah juga karena tujuannya sama untuk pemulihan dan kepentingan 
yang lebih panjang di masa yang akan datang. 

B. Restorative Justice dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Guna Usaha (HGU) PT. Perkebunan 
Nusantara VIII di Kawasan Bopunjur 

Pada umumnya penyelesaian sengketa pertanahan biasanya diselesaikan melalui pengadilan umum dan 
pengadilan tata usaha negara, ada juga penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan di luar pengadilan seperti cara 
negosiasi, musyawarah dan mediasi. Berbagai sengketa pertanahan ini cukup kompleks terjadi di wilayah 
perkebunan yang berdampingan dengan masyarakat, khususnya pada sengketa lahan HGU PTPN VIII sudah 
berjalan cukup lama dan kompleks, artinya lahan HGU di wilayah Bopunjur milik PTP ini sudah dalam taraf 
menahun. 

Secara historis tanah perkebunan Gunung Mas merupakan hasil nasionalisasi perkebunan Belanda yang 
kemudian diberikan HGU kepada PTPN XII melalui SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 8/HGU/DA/1973 
tanggal 3 Februari 1973. Pada saat itu memang yang mengeluarkan izin peruntukan lahan berada dibawah naungan 
Mendagri. Luas konsesi pada saat itu seluas 2.556 Ha. 30 tahun berselang tepatnya tahun 2004 perpanjangan HGU 
dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui SHGU Nomor 56/HGU/BPN/2004, luasnya menjadi 1.623 Ha. 
Dengan demikian, tanah yang diokupasi oleh warga sekitar 933 Ha dalam rentang waktu 30 tahun tersebut. (Sinar 
Harapan : 2005) 

Saat ini ada beban tanggungjawab yang berat bagi perusahaan dalam mengamankan aset negara tersebut, 
pada tahun 2011 pun setelah di catat ulang ditemukan lahan hilang akibat sudah beralih fungsi seluas 382 Ha ini 
menunjukan bahwa praktik okupasi di wilayah Bopunjur sangat tinggi. Latar belakangnya adalah kebutuhan akan 
tanah puncak yang bernilai, ketidakmampuan perusahaan untuk mengusahakan lahan yang ada supaya dapat 
produktif kembali dan faktor lain yang sangat berpengaruh yaitu adanya oknum biong dari internal perusahaan dan 
eksternal yang “bermain”. Jika tidak segera diselesaikan kembali kepada aset negara, lahan okupasi tersebut akan 
secara otomatis hilang hak nya sesuai dengan Pasal 34 UUPA. 

PTPN VIII telah melakukan beberapa upaya untuk bisa mengamankan asetnya, salah satunya yaitu 
menggalang kerjasama para okupan supaya bisa dilakukan kerjasama dengan PTPN, hal ini dilakukan selain 
daripada pengamanan aset tentunya berdampak terhadap pembayaran PBB yang wajib dibayarkan oleh perusahaan 
kepada negara. Selain itu juga perusahaan dituntut untuk mendapatkan keuntungan, sehingga usaha ini 
meminimalisir pengeluaran-pengeluaran rutin tersebut.  



PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 151 

 

 

Tetapi secara praktik penggalangan kerjasama tersebut tidak semuanya efektif, ada beberapa faktor yang 
menyebabkan hal tersebut tidak efektif diantaranya 

1. Penggarap adalah masyarakat berpenghasilan rendah (petani garapan) yang hanya menggantungkan 
hidupnya kepada hasil tani yang tidak seberapa 

2. Mendapatkan lahan dari biong, dampaknya adalah penggarap tersebut sudah mengeluarkan uang yang 
cukup besar untuk oper alih, sehingga klaimnya tidak ingin mengeluarkan biaya kompensasi kerjasama 
lagi 

3. Birokrasi di tubuh perusahaan yang rumit dan kerap berganti kepengurusan 
4. Paradigma pimpinan perusahaan tidak sesuai dengan latar belakang keahlian 
5. adanya para beking (preman) setempat yang digunakan untuk pengamanan lahan garapan orang-orang 

diluar Bopunjur, sehingga sulit untuk menyampaikan informasi 

 

Hal tersebut tentu menjadi kerugian bagi perusahaan, semakin sulit dan tidak efisien program optimalisasi 
aset akan berdampak kepada perluasan okupasi yang dilakukan oleh masyarakat. 

Upaya terbaru dari PTPN VIII untuk menyelesaikan permasalahan lahannya yaitu melalui somasi terakhir dan 
pelaporan telah terjadi penyobotan lahan kepada Polda Jawa Barat. Dalih PTPN melalui kuasa hukumnya yaitu telah 
terjadi penyalahgunaan tata ruang, yang seharusnya tanah tersebut diperuntukan bagi perkebunan namun sudah 
berdiri diatasnya sebuah bangunan permanen. Dalih lainnya yaitu tentang penyerobotan lahan dan masuk 
pekarangan orang lain Pasal 385 KUHP. 

Sebagaimana dikutip dari penelitian konflik tanah di areal perkebunan yang ditulis oleh Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Kementerian Agraria, setidaknya ada beberapa karakteristik yang menyebabkan sengketa tanah 
antara lain  1) melibatkan banyak pihak ; 2) waktu penyelesaian lama ; 3) sengketa seringkali berulang  dan 4) 
kemungkinkan terjadi kekerasan mau bersifat fisik maupun mental. Mengingat sengketa lahan HGU PTPN VIII sudah 
mengemukaka ke tingkat nasional maka perlu ada penanganan yang serius dari beberapa pihak.  

Seperti sengketa tanah di PTPN VIII wilayah Bopunjur, penanganan sengketa lahan sudah dilakukan dengan 
beberapa cara, seperti musyawarah dengan para penggarap sampai dengan cara mengirim somasi kepada 
penggarap. Cara ini tidak lain supaya memberikan edukasi bagi masyarakat penggarap, bahwa lahan yang 
digarapnya adalah aset negara yang tidak bisa sewenang-wenang menggunakan. Dari pengakuan dari karyawan 
PTPN VIII bahwa segala upaya sudah dilakukan untuk bisa mengajak para penggarap melakukan kerjasama dengan 
PTPN VIII namun masih belum menemui titik terang. Pada akhirnya sebagaimana pemaparan di bagian 
pendahuluan. Karena sudah menjadi isu nasional maka mau tidak mau melibatkan aparat kepolisian bagi 
penyelesaiannya yang sudah sangat kompleks. 

Adapun secara administrasi ada syarat-syarat tertentu untuk penyelesaian sengketa lahan antara penggarap 
dengan direksi PTPN yaitu antara lain : 

1. surat perjanjian penyelesaian sengketa 
2. surat penyerahan lahan 
3. surat perdamaian restoratif yang ditandatangani oleh terlapor, pelapor (kuasa hukum) dan Kapolda Jawa 

Barat melalui Diskrimum Polda Jawa Barat 

ketiga syarat tersebut harus dilengkapi oleh terlapor melalui tahapan-tahapan dilapangan yang secara formil, 
bukan sekedar tandatangan diatas materai saja, namun ada syarat bahwa bangunan yang berdiri diatas lahan HGU 
agar segera dibongkar. Pada praktiknya mayoritas dari penggarap yang menjadi terlapor tidak melakukan 
pembongkaran bangunan, disinilah timbul kelemahan hukum dari pihak PTPN VIII karena pada saat itu secara 
ceremony penandatangan berkas perdamaian sudah lengkap ditandatangani oleh direksi. Sehingga syarat materil 
pembongkaran bangunan tidak dipenuhi karena adanya ketidakpastian hukum tentang eksekusi bahwa dalam 
perjanjian penyerahan lahan, bangunan tersebut dibongkar oleh pihak penggarap. 

Dengan demikian kedudukan hukum PTPN VIII pada sengketa ini adalah lemah karena tidak dapat dipungkiri 
bahwa lahan garapan yang sudah beralih fungsi sudah banyak jumlahnya, pun mereka tidak bisa berbuat apa-apa 
kecuali mengarahkan kepada skema kerjasama, jikalau masyarakat mau kerjasama tentunya orang-orang yang 
sudah lama tinggal di lahan itu tidak mau untuk membongkar bangunan, dilain sisi tempat hunian itu sudah ditempati 
lama dan skema kerjasama pun kalau dirasa tidak menguntungkan bagi penggarap mereka enggan untuk rugi dua 
kali. Dampaknya adalah efisiensi penyelesaian sengketa yang tadinya bertujuan untuk memulihkan tata ruang 
kepada semula tidak terwujud. Hanya menyisakan catatan hukum yang tumpul karena mengejar formalitas saja. Ini 
terbukti dilihat dari pelaksanaan ceremony hari ulang tahun PTPN VIII yang ke 25 pada tanggal 10 Maret 2020, pada 
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saat itu tidak diperhatikan terlebih dahulu, tidak memilah memilih mana dahulu yang layak mendapatkan perdamaian 
sesuai dengan surat perjanjian perdamaian. 

Dari sana muncul adanya rasa ketidakadilan dari penggarap yang sudah berupaya kooperatif menjalankan 
segala persyaratan materil maupun formil. Namun ternyata pada praktiknya masih banyak penggarap terlapor yang 
hanya mengejar syarat formilnya saja. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan sebagai berikut :  

1. Kedudukan PTPN dalam sengketa lemah, disamping tanggungjawab perusahaan karena lahan yang 
hilang terbilang luas yaitu 382 Ha dari 1.623 Ha, lalu jumlah penggarap juga tidak sedikit karena secara 
penguasaan objek sudah dikuasai masyarakat penggarap 

2. Penulis melihat ada model baru dalam penyelesaian sengketa tanah disamping jalur litigasi dan non 
litigasi, yaitu restorative justice, yang biasanya ditemui pada kasus pidana anak, seperti contohnya anak 
Ahmad Dhani yaitu Abdul Qadir Jaelani (Dul) pada saat itu mobil yang dikendarai nya mengalami 
kecelakaan dan berakibat jatuh korban meninggal, sampai saat ini keluarga tersebut tidak menyeret Dul 
kepada ranah pidana karena ada jaminan penghidupan yang dibiayai oleh Ahmad Dani itulah restorative 
justice, sama halnya dengan upaya Pelaksanaan perdamaian restoratif pada sengketa lahan HGU PTPN 
VIII, arah tujuannya sama yaitu pemulihan kembali aset negara dengan dikembalikan lahan-lahan yang 
sudah digarap oleh para penggarap. Namun dalam praktiknya cenderung terburu-buru karena mengejar 
ceremony hari ulang tahun PTPN VIII, terkesan bahwa penyelesaian sengketa ini untuk mendapatkan 
secarik kertas perdamaian antara Direksi dan penggarap sedangkan sengketa bangunan yang berdiri 
diatas lahan belum dibongkar sesuai perjanjian perdamaian. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) adalah bukti kepemilikan 

hak pemakaian tempat usaha (kios) di pasar yang dimiliki oleh Pedagang pasar. SHPTU 

memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Oleh karenanya diharapkan SHPTU dapat dijadikan 

jaminan kredit. SHPTU memiliki kesamaan unsur dengan sewa-menyewa sebagaimana pada 

pasal 1548 KUH Perdata. 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum 

terhadap pengguna tempat usaha di pasar tradisional yang dapat diterapkan dan 

diimplementasikan bagi kepemilikan Tempat Usaha.  

Metodologi: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

normatif yuridis dengan menambahkan unsur empiris, dengan analisis data secara kualitatif. 

Menggali dan menelaah data berubapa dukumen dilengkapi dengan data faktual di lapangan 

sehingga dapat menarik kesimpulan yang tepat. 

Hasil: Temuan penelitian menunjukkan bahwa SHPTU bukan hak kebendaan, namun mengingat 

SHPTU memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan. SHPTU kios yang bernilai ini 

memungkinkan untuk dapat dijadikan jaminan kredit dengan merujuk pada kaedah yang 

terkandung dalam Pasal 48-49 tentang undang-undang Rumah Susun dengan menerbitkan 

Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan Gedung (SKBG), dimana penerbitan sertifikat adalah 

sama antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan. 

SKBG merupakan jalan keluar bukti kepemilikan kios, karena nilai yang sangat mahal maka 

diperlukan kepastian hukum tentang hak kebendaan. 

Kata Kunci: Kios, Perlindungan Hukum, UMKM. 
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I. PENDAHULUAN 

Tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 sebagaimana disebutkan pada alinea ke 
empat: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum”, yang menjadi landasan yuridis bagi tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah 
negara Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dalam masyarakat yang dibutuhkan demi tegaknya 
ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan 
setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti 
ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial (Harapah, 2006). Peranan negara dalam 
mewujudkan kepastian hukum guna menciptakan perlindungan hukum yang adil (Sebagaimana dalam UUD 1945 
Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (4)). 

Sebagai pemerataan pembangunan tanpa mengurangi pengawasan dari pemerintah pusat, dibentuklah 
sebuah perusahaan daerah dengan sistem pengelolaan terpadu dan terstruktur. Kaitannya dengan pengelolaan 
UMKM, Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta dengan maksud dan tujuan 
untuk melakukan pengurusan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian 
daerah serta menunjang Anggaran Daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional (PP DKI Jakarta, No. 12 tahun 
1999). Sebuah PD Pasar yang menjadi kekayaan daerah, dimana kemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh 
lapisan masyarakat. Berdasarkan peraturan pemerintah daerah DKI Jakarta, ada satu hal yang tidak boleh luput dari 
pemanfaatan PD Pasar Jaya tersebut yaitu harus adanya izin berupa Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU). 

PD Pasar Jaya Tanah Abang menjadi tempat yang menggiurkan bagi para pelaku bisnis, terutama di bidang 
produk tekstil. Keuntungan yang berlipat ganda menjadi sesuatu yang menjadi daya pikat PD Pasar Jaya Tanah 
Abang. Namun dibalik keuntungan yang berlipat ganda dan tempat yang strategis, ada permasalahan yang 
dirasakan oleh para pedadang Tanah Abang, yaitu harga kios/toko yang sangat mahal hingga mencapai 1,6 – 5,1 
milyar per toko. Meski demikian, toko/kios di PD Pasar Jaya Tanah Abang tetap laris dan bahkan menjadi rebutan 
bagi para pembisnis. 

Jika dilihat dari harga toko/kios yang ada di PD Pasar Jaya Tanah Abang, lalu dibuktikan dengan SIPTU. 
Jelas kepemilikan toko/kios tersebut adalah asset berharga dan memiliki nilai material yang tinggi. Akan tetapi 
dilapangan terjadi miskonsepsi dan cenderung menjadi permasalahan dimana kepemilikan toko/kios di PD Pasar 
Jaya Tanah Abang yang dibuktikan oleh SIPTU tidak dapat dijaminkan kepada Lembaga keuangan seperti Bank. 
Padalah para pengusaha UMKM di PD Pasar Jaya Tanah Abang banyak yang membutuhkan tambahan modal untuk 
pengembangan usahanya. Akhirnya para pedagang harus mencari asset lain untuk dijadikan jaminan kepada 
Lembaga keuangan seperti bank, jika ingin menambah modal untuk usahanya.  

Kepastian hukum tentang Hak Guna Bangunan sebagaimana dalam UU Bangunan dan Gedung 
menyebutkan bahwa bangunan Gedung dapat dimiliki oleh perorangan dengan kepemilikan sertifikat dan hal itu 
menjadi salah satu asset berharga bagi para pedagang. Dalam Konstruksi hukum Jual beli terdapat beberapa hak 
dengan sifat publisitas, yang diantaranya menjunjung hak-hak kebendaan, droit de suite (hak kebendaan yang 
mengikuti, termasuk kenikmatan dan kewenangan terhadap benda), droit de preference (hak didahulukan dalam 
sistem hukum jaminan), dan droit de levering, menurut Roestamy (2009) bahwa yang dapat dialihkan dalam bentuk 
peralihan benda dalam sistem hukum keperdataan dalam ruang lingkup benoemde verbintenis sebagaimana diatur 
dalam KUH Perdata, menjadi objek peralihan, apakah itu jual beli, hibah, tukar menukar, inbreng, maupun warisan. 
Oleh karena itu, sifat publisitas berkaitan erat dengan sistem pendaftaran kebendaan. Droit de 
preference merupakan salah satu ciri dari jaminan kebendaan. Droit de preference yang artinya hak kebendaan yang 
lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian atau sering juga disebut asas prioritas 
(Hasbullah, 2005). Jika debitur melakukan wanprestasi maka dalam jaminan kebendaan kreditur mempunyai hak 
didahulukan (preferent) dalam pemenuhan piutangnya di antara kreditur-kreditur lainnya dari hasil penjualan harta 
benda milik debitur. 

Ada peluang bagi para pemilik kios/toko untuk dapat menikmati hak atas asas kebendaan, dimana 
kepemilikan kios/toko yang bernilai tinggi dapat dijadikan jaminan kepada bank untuk penambangan modal 
usahanya. Lalu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna tempat usaha di pasar tradisional yang 
dapat diterapkan dan diimplementasikan bagi Kepemilikan Tata Usaha. 

 

II. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni 
dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-
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bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian dengan jenis yuridis normatif pada 
hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan 
informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya, adapun pendekatan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) atau pendekatan yuridis, yaitu 
penelitian terhadap produk-produk hukum (Nasution, 2008). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk 
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti serta 
menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang perlindungan hukum bagi rakyat 
pengguna tempat usaha di pasar tradisional.

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan 
kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa 
mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Perlindungan 
hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, 
ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya 
upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan 
kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. 

Adanya sebuah perubahan masyarakat harus diikuti oleh perubahan hukum (Raharjo, 1984). Hukum 
berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Perubahan masyarakat dibidang hukum jaminan 
harus berlangsung secara teratur dan diikuti dengan pembentukan hukum jaminan fidusia berjalan dari kebiasaan 
kemudian diakui dalam yurisprudensi dan akhirnya ditetapkan dalam undang-undang tersendiri. Sebagaimana 
Friedmann (1984) menyebutkan sistem hukum terdiri dari 3 unsur, yaitu 1) structure, 2) substance dan 3) legal 
culture. 

Suatu sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas mana dibangun 
tertib hukum (Badrulzaman, 1983). Selain itu, Hukum Bangunan pertama kali digagas oleh Hasan (1996) dalam 
disertasinya Lembaga Jaminan yang kemudian dikembangkan oleh Roestamy (2008) dengan mengembangkan 
konsep hukum bangunan. Hasan (1996) bermaksud mengembangkan hukum benda di atas tanah sebagai jaminan, 
dengan begitu ruang lingkup jaminan baik hak tanggungan dan fidusia, dimaksudkan ke depan benda-benda di atas 
tanah memiliki perspektif hukum kebendaan dalam hal penjaminan hutang pada bank. Sedangkan Roestamy (2008) 
langsung kepada mekanisme sistem hukum benda, dengan sifatnya yang rigid, berbekal dari amanah pasal 12 
Undang-undang Bangunan Gedung Nomor 28 tahun 2002, yang menyebutkan bahwa ada peluang untuk 
mewujudkan bangunan sebagai benda yang berdiri sendiri yang terlepas dari tanah, karena selama ini telah diikat 
oleh Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta KUHPerdata pasal 500, serta dikaitkan 
pasal 4 ayat 4 undang-undang hak tanggungan (UUHT). Hukum Bangunan dimaksudkan ingin memberikan 
kedudukan tersendiri sebagai benda yang terlepas dari tanah sehingga terbebas dari rezim Hukum Tanah. Benda 
yang dimaksud bersifat mandiri yang ingin penulis dalami dalam tulisan ini, untuk dapat memiliki sifat publisitas, 
dapat pula menjunjung hak-hak kebendaan, droit de suite (hak kebendaan yang mengikuti, termasuk kenikmatan 
dan kewenangan terhadap benda), droit de preference (hak didahulukan dalam sistem hukum jaminan), dan droit de 
levering (sebagaimana Roestamy, yang dapat dialihkan dalam bentuk peralihan benda dalam sistem hukum 
keperdataan dalam ruang lingkup benoemde verbintenis sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, menjadi objek 
peralihan, apakah itu jual beli, hibah, tukar menukar, inbreng, maupun warisan). Oleh karena sifat publisitas 
berkaitan erat dengan sistem pendaftaran kebendaan, sebagaimana pendaftaran tanah, maka pendaftaran benda 
akan masuk dalam rezim pendaftaran hak (Roestamy, 2009). 

Dalam makalah ini penulis menguraikan tentang hak kebendaan berupa Hak Milik Kios/Los hendaklah 
dipisahkan dari pendaftaran atas tanah yang dilakukan oleh instansi yang dibentuk oleh pemerintah, dapat saja 
instansi tersebut pada tatanan otonomi daerah di Kabupaten/Kota. Sehingga Kios/Los dapat dijaminkan oleh 
pedagang dengan harga yang beranekaragam kepada lembaga keuangan dalam hal ini perbankan. Pendaftaran hak 
milik unit Kios/Los terlepas dari tanah adalah sebagai konsepsi hukum bangunan yang terusannya menjadi hukum 
properti, dengan segala konskuensi dan keterkaitan pengelolaan properti, pendaftaran, serta hak-hak yang 
berhubungan dengan kebendaan yang menjadi jaminan seperti fidusia atau hukum jaminan lainnya. 

Hukum jaminan yang dapat dipergunakan dari kepemilikan bangunan gedung atau perumahan yang terpisah 
dari tanah pada dasarnya perbankan dapat menggunakan fidusia, dimana asas publisitas dari pendaftaran fidusia 
dapat dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia untuk kemudian hak-hak jaminan atas fidusia dapat memiliki titel 
eksekutorial dan kekuatan hukum sempurna yang tidak dapat dibanding dan dikasasi sehingga pengembangan 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 157 
 

 

pendaftaran bangunan sebagai objek pendaftaran fidusia tidak dilaksanakan secara kasuistis oleh kantor-kantor 
notaris yang mengerti hukum bangunan, akan tetapi berkembang menjadi domain umum, sehingga dapat 
bermanfaat bagi para pemilik bangunan, apakah bangunan di atas hak milik tanah bersama yang merupakan tapak 
bangunan los/kios yang akan diulas dalam pengembangan model asas droit de preference, atau bangunan di atas 
tanah milik pemerintah sebagaimana Sertifikat Kepemilikan Bagunan Gedung (SKBG) yang diatur dalam pasal 48 
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 untuk kepemilikan rumah bagi MBR. Dapat juga sebagaimana praktik di 
masyarakat bahwa pendaftaran bangunan kios-kios pembangunan pemerintah seperti proyek Tanah Abang.  

Menurut Hans kelsen (dalam Asshidiqie & Safa’at, 2006) mengartikan hukum adalah tata aturan (rule) 
sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk 
pada satu aturan tunggal (rule) tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat 
dipahami sebagai suatu sistem, konsekuwensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya 
memperhatikan satu aturan saja. Menurut Raharjo (2006) menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada 
filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik 
orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan 
merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk 
mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi”, hukum yang pro-
keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Roestamy (2015) bahwa 
hukum dibuat untuk tujuan keadilan, ketertiban umum, perdamaian dan kesejahteraan.  

Surat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) adalah bukti kepemilikan hak pemakaian tempat usaha (kios) 
di pasar yang dimiliki oleh Pedagang pasar. SHPTU memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Oleh karenanya 
diharapkan SHPTU dapat dijadikan jaminan kredit sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Daerah Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2009 tentang Pengelolaan Area Pasar. Namun faktanya, meskipun Bank 
dapat menerima SHPTU sebagai jaminan, Bank hanya menerima SHPTU sebagai jaminan tambahan. Keberatan 
bank untuk menerima SHPTU sebagai jaminan kebendaan memiliki alasan yang kuat, sebab SHPTU bukanlah hak 
kebendaan melainkan hak perorangan. Mengingat SHPTU tidak diatur dalam Buku II KUHPerdata, SHPTU bukan 
merupakan bukti kepemilikikan kios serta SHPTU lahir dari perjanjian antara pedagang pasar, developer dan PD 
Pasar Jaya. 

Lebih lanjut SHPTU juga memiliki kesamaan unsur dengan sewa-menyewa sebagaimana pada pasal 1548 
KUHPerdata. Karena SHPTU bukan hak kebendaan, maka SHPTU tidak dapat dijadikan jaminan dengan 
menggunakan pranata jaminan kebendaan. Pada kenyataannya SHPTU bukan hak kebendaan, namun mengingat 
SHPTU memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan, maka diharapkan pemerintah dapat segera menjawab 
kebutuhan masyarakat (Para Pedagang Pasar) terhadap adanya suatu pranata jaminan yang dapat mengakomodir 
SHPTU kios/los sebagai jaminan kredit. 

Perlindungan hukum dalam pembagian dalam hak benda sistem hukum adat didasarkan pada asas 
pemisahan horizontal. Dimana terdapat pemisahan antara tanah dan setiap obyek yang berada di atasnya. Sehingga 
pembagian tanah dan bukan tanah dalam sistem hukum adat, selalu diletakkan dalam hubungan antara tanah 
dengan obyek benda yang berada di atasnya. Asas Pemisahan Horizontal mengandung makna bahwa pemilik tanah 
tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. siapa yang membangun 
dan siapa yang menanam, dialah pemilik bangunan yang dibangunnya dan dialah yang berhak atas hasil tanaman 
yang ditanamnya (Hadjon, 1987). 

Pemberian tanda bukti hak atas kepemilikan satuan rumah susun, pada dasarnya diberikan untuk dan dalam 
rangka perlindungan hukum serta jaminan kepastian hukum bagi subyek hukum untuk menikmati hak kebendaan 
yang melekat pada bangunan rumah atau gedung dalam hal ini unit satuan rumah susun. Sebagai sebuah hak 
kebendaan, hak atas bangunan gedung atau rumah, maka di dalamnya melekat semua sifat dari hak kebendaan. 
Salah satu sifat dari hak kebendaan terkait dengan Pemberian tanda bukti hak atas kepemilikan satuan rumah susun 
ialah bahwa hak kebendaan merupakan hak mutlak, yaitu hak yang dapat dipertahankan kepada siapapun yang 
dibedakan dari hak perorangan yang hanya dapat dipertahankan terhadap seseorang yang memiliki hubungan 
hukum dengan subyek hukum tersebut (Sofwan, 2015). Salah satu karakteristik utama dari sifat hak mutlak, bahwa 
hak kebendaan tersebut mengikat umum/kepada siapapun, dapat dialihkan dan dibebankan. 

Peran negara dalam proses pembentukan sertifikat hak bangunan gedung atau rumah ekuivalen dengan 
konsep negara menaruh kehendaknya di dalam proses pengumuman (asas publisitas) dan penerbitan sertifikat. 
Setiap pengabaian atau setiap tindakan yang menganggu kenikmatan pemegang hak bangunan gedung atau rumah, 
akan mendapatkan reaksi dari negara yakni berupa sanksi. Sanksi terhadap gangguan kenikmatan, dapat berbentuk 
sanksi pidana (delik harta benda), perdata dan administrasi. Sehingga pembentukan sertifikasi atas hak bangunan 
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gedung dan rumah, menjadi instrumen yang efektif untuk mencapai kepastian hukum terkait dengan kepemilikan hak 
bangunan gedung dan rumah. Negara melalui organ pelaksananya harus mampu melaksanakan kewenangan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sikap tindak administrasi negara yang terjabarkan dalam 
perencanaan, kelembagaan dan kebijakan atas potensi sumber daya yang ada berlandaskan pada asas 
penegakkan peraturan hukum dan asas-asas sikap tindak administrasi negara yang baik (Erwiningsih, 2009). 

Hak kebendaan atas HMSRS yang dibangun diatas HGB merupakan pengembangan dari konsep 
pembentukan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) yang saat ini sudah digunakan dalam dalam sistem 
hukum rumah susun, akan tetapi masih terbatas pada rumah susun yang dibangun diatas tanah pemerintah (baik 
instansi pusat maupun daerah) dan tanah wakaf. Sekiranya pemberian SKBG diberlakukan untuk setiap Kios/Los 
yang dibangun diatas tanah milik pemerintah, tanah wakaf maupun tanah dengan bukti hak lainnya maka akan 
memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada hak-hak dari pemilik unit los karena berlakunya asas 
pemisahan horisontal. Jika SHPTU menjadi objek hak tanggungan sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan 
sebelumnya maka SKBG adalah objek fidusia yang pendaftaranya lebih murah dan sederhana yaitu dikantor 
pendaftaran fidusia di bandingkan dengan pengikatan hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan. 

Peraturan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor: 6 Tahun 1992 disebutkan mengenai Hak Pemakaian 
Tempat Usaha sebagai ijin untuk memakai tempat usaha di kios yang terdapat pada pasar di Jakarta. Hal ini 
terdapat pada Pasal 1 huruf f Disebutkan “Pemakai Tempat Usaha adalah orang atau badan hukum yang 
berdasarkan ijin penghunian tempat mempunyai hak memakai tempat di pasar untuk memperdagangkan barang dan 
jasa”. Hak pemakaian tempat usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Peraturan Daerah Khusus Ibukota 
(DKI) Jakarta Nomor: 6 Tahun 1992 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar merupakan suatu hak untuk 
memakai atas kebendaan berwujud dari tempat usaha pada bangunan pasar yang dimiliki dan dapat dialihkan serta 
dapat dijadikan jaminan kredit baik kredit modal kerja maupun kredit pemilikan Hak Pemakaian Tempat Usaha. Hal 
ini sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Keputusan Direksi Peraturan Daerah Pasar Jaya Nomor: 450 Tahun 
2003 yaitu: “Pemakai tempat usaha dapat menjaminkan Hak Pemakaian Tempat Usahanya yang berapa Sertiflkat 
Hak Pemakaian Tempat usaha dan surat perjanjian pemakaian tempat usaha untuk memperoleh Kredit bank setelah 
terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dari Direksi atau pejabat yang ditunjuk”. 

Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai sub sistem hukum jaminan kebendaan tidak boleh bertentangan 
satu sama lainnya, kesatuan jaminan fidusia sebagai sub sistem hukum jaminan kebendaan harus diterapkan 
terhadap kumpulan unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum jaminan fidusia, asas hukum dan pengertian 
hukumnya. Pemberian jaminan fidusia merupakan penyediaan bagian harta pemberi fidusia untuk jaminan 
pemenuhan kewajibannya, artinya pemberi fidusia melepaskan hak pemilikan secara yuridis untuk sementara. 
Penyerahan secara yuridis artinya benda jaminan masih dapat dipergunakan oleh pemberi fidusia agar bisnisnya 
tetap berjalan. Jadi dengan demikian dalam perjanjian jaminan fidusia, konstruksi yang terjadi adalah pemberian 
jaminan fidusia bertindak sebagai pemilik manfaat, sedangkan penerima fidusia sebagai pemilik yuridis (Erwiningsih, 
2009). Berbeda halnya dengan objek fidusia (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999), benda jaminan 
dalam hak tanggungan adalah hak atas tanah berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai 
atas tanah negara. Pembedaan hak tanggungan dapat juga dilakukan terhadap hak atas tanah berikut bangunan, 
tanaman dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan milik pemegang hak atas tanah tersebut. 

Secara konseptual hak tanggungan hanya dibebankan atas tanah saja, dan benda-benda yang ada di 
atasnya memiliki hukum sendiri, ini berarti Undang-Undang Hak Tanggungan menganut asas pemisahan horizontal. 
Pengecualian asas ini hanya dimungkinkan apabila bangunan/rumah yang ada di atas tanah tersebut adalah 
kepunyaan dari pemilik hak atas tanah. Pengecualian semacam ini dibenarkan dalam teori hukum. Dalam Undang-
Undang Pokok Agraria, antara tanah dan bangunan/rumah yang ada di atasnya adalah terpisah dan ini sesuai 
dengan asas pemisahan horizontal yang dianut dalam hukum adat.  

Fidusia sebagai salah satu jaminan adalah unsur pengaman kredit bank, yang dilahirkan dengan didahului 
oleh perjanjian kredit bank. Ini Menunjukkan jaminan fidusia memiliki karakter assessoir (tambahan). Sebagai hak 
kebendaan, jaminan fidusia mempunyai hak didahulukan terhadap kreditur lain (droit de preferent) untuk mengambil 
pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului 
kreditur-kreditur lain. Bahkan sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi (Pasal 27 UU No. 42 Tahun 
1999), hak didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak 
termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia. Dengan demikian penerima fidusia tergolong dalam kelompok kreditur 
separatis. 

Pasal 33 Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa setiap janji yang memberi kewenangan kepada 
penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi 
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hukum. Dengan demikian objek jaminan fidusia tidak menjadi bagian harta pailit penerima fidusia oleh karena hak 
kepemilikan atas objek jaminan fidusia tersebut diperolehnya semata-mata sebagai jaminan. Hak kebendaan 
jaminan fidusia baru lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia dan sekaligus untuk 
memenuhi asas publisitas. Karena itu konsekuensi yuridis adalah kalau jaminan fidusia tidak dicatatkan dalam buku 
daftar fidusia berarti hak jaminan fidusia bukan merupakan hak kebendaan yang memiliki sifat kebendaan tetapi 
memiliki karakter perorangan akibatnya kreditur fidusia tidak dapat dilindungi dengan asas droit de suite dan 
berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferen.  

Proses pembuatan jaminan fidusia harus dilakukan secara sempurna mulai dari tahap perjanjian kredit, 
pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris dan diikuti dengan pendaftaran akta jaminan fidusia pada kantor 
pendaftaran fidusia. Tahapan proses perjanjian fidusia tersebut memiliki arti yang berbeda sehingga memberi 
karakter tersendiri dengan segala akibat hukumnya. 

Dalam permasalahan tersebut, seharusnya peran pemerintah dapat membuka akses keuangan kreditan 
kepada pengusaha-pengusaha karena pedagang sebagian besar adalah pedagang pribumi, ketika pemerintah 
tertuju pada perbankan melalui Bank Indonesia bagaimana bank-bank di Indonesia memberikan sosialisasi untuk 
memikirkan permasalahan ini dan bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
(KEMENKUMHAM) RI. dapat menerima kios ini, karena dapat diterimanya kios ini sebagai jaminan sehingga bank-
bankpun bisa mengerti kios tersebut dapat dijaminkan dan KEMENKUMHAM dapat membuka model baru sehingga 
tidak lagi terjadi persoalan tersebut, kantor notaris dan dinas pasar berkomunikasi dengan pemerintah agar bisa 
menjelaskan bahwa kios tersebut dapat dijaminkan ke perbankan. 

Disebabkan dari rigiditas dari hukum kebendaan maka untuk melahirkan hak kebendaan atas tempat usaha 
atau SHPTU direkomendasikan untuk menggunakan kaedah yang terkandung dalam Pasal 48-49 tentang undang-
undang Rumah Susun dengan menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan Gedung (SKBG), dimana 
penerbitan sertifikat adalah sama antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas 
Perumahan, sementara pengelolaan tetap saja PD Pasar Jaya seperti yang sudah berjalan selama ini. Kewenangan 
penerbitan atas penerbitan sertifikat tidak pada PD Pasar Jaya akan tetapi lembaga yang berwenang atas 
penerbitan SKBG tersebut. Jika merujuk pada Undang-Undang Bangunan Gedung penerbitan SKBG pada Dinas 
Pekerjaan Umum, dan jika merujuk pada Undang-Undang Rumah Susun maka penerbitan SKBG oleh Dinas 
Perumahan. Dengan begitu maka terjamin kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Negara hukum, 
serta grand theory Hans Kelsen. SKBG merupakan jalan keluar bukti kepemilikan kios, karena nilai yang sangat 
mahal maka perlu diperlukan kepastian hukum tentang hak kebendaan sehingga pedagang sebagai pengguna pasar 
tradisional dapat memperoleh perlindungan hukum. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Pendaftaran hak kebendaan berupa Hak Milik Kios/Los hendaklah dipisahkan dari pendaftaran atas tanah 
yang dilakukan oleh instansi yang dibentuk oleh pemerintah, dapat saja instansi tersebut pada tatanan otonomi 
daerah di Kabupaten/Kota, sehingga Los/Kios dapat dijaminkan oleh pedagang dengan harga yang beranekaragam 
kepada lembaga keuangan dalam hal ini perbankan. Sebagaimana terjadi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya 
khususnya Pasar Tanah Abang Jakarta yang di atasnya terdapat los/kios yang terpisah dari tanah kepemilikannya, 
akan tetapi sama sekali tidak terdaftar. Adapun hak pemakaian tempat usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 9 
ayat (2) Peraturan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor: 6 Tahun 1992 tentang Pengelolaan dan 
Pengembangan Pasar merupakan suatu hak untuk memakai atas kebendaan berwujud dari tempat usaha pada 
bangunan pasar yang dimiliki dan dapat dialihkan. Akan tetapi tidak dapat dijadikan jaminan kredit baik kredit modal 
kerja maupun kredit pemilikan Hak Pemakaian Tempat Usaha, karena hanya memperoleh Sertifikat Hak Pemakaian 
Tempat Usaha (SHPTU) dan Surat izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU). 

Disebabkan dari rigiditas dari hukum kebendaan maka untuk melahirkan hak kebendaan atas tempat usaha 
atau SHPTU direkomendasikan untuk menggunakan kaedah yang terkandung dalam Pasal 48-49 tentang Undang-
Undang Rumah Susun dengan menerbitkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan dan Gedung (SKBG), dimana 
penerbitan sertifikat adalah sama antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas 
Perumahan, sementara pengelolaan tetap saja PD Pasar Jaya seperti yang sudah berjalan selama ini. Kewenangan 
penerbitan atas penerbitan sertifikat tidak pada PD Pasar Jaya akan tetapi lembaga yang berwenang atas 
penerbitan SKBG tersebut. Jika merujuk pada Undang-Undang Bangunan Gedung penerbitan SKBG pada Dinas 
Pekerjaan Umum, dan jika merujuk pada Undang-Undang Rumah Susun maka penerbitan SKBG oleh Dinas 
Perumahan. Dengan begitu maka terjamin kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Negara hukum, 
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serta grand theory Hans Kelsen. SKBG merupakan jalan keluar bukti kepemilikan kios, karena nilai yang sangat 
mahal maka perlu diperlukan kepastian hukum tentang hak kebendaan. 

Kebaruan penelitian ini terdapat pada hasil penelitiannya, yaitu konsep jaminan hukum kebendaan tentang 
SHPTU yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. kepemilikan tempat usaha berupa Sertifikat Hak Pemakai 
Tempat Usaha (SHPTU) berubah menjadi Sertifikat Kepemilikan Bagunan Gedung (SKBG) yang berdasarkan asas 
Droit De Preference, dan semua Bank melakukan pendaftaran jaminan fidusia sebab jaminan fidusia lahir pada saat 
perjanjian fidusia tersebut didaftarkan yang akan melahirkan perjanjian dengan karakter kebendaan. Adapun 
penerima fidusia memperoleh kepastian dalam Undang-Undang untuk memberikan suatu tanda pada bukti hak milik 
atas objek fidusia bahwa benda tersebut telah dibebani hak jaminan fidusia seperti yang ada pada hak tanggungan.  
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Abstrak 

Latar Belakang: Pemberian hak milik bersama dalam kegiatan redistribusi tanah telah diatur di 

dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Namun ketentuan 

dan arahan tersebut belum sepenuhnya bisa terlaksana dikarenakan belum tersedianya ketentuan 

pelaksanaan yang mengatur secara detail tata cara pemberian hak milik bersama atas tanah. 

Tujuan: Untuk menganalisis politik hukum reforma agraia melalui redistribusi tanah dengan 

pemberian hak kepemilikan bersama atas tanah dalam rangka redistribusi tanah; dan, untuk 

menganalisis kebutuhan terhadap peraturan pelaksanaan mengenai pemberian hak kepemilikan 

bersama atas tanah objek redistribusi tanah.  

Metodologi: Analisis dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan metode penelitian hukum 

normatif. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan peraturan perundang-

undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Semua data 

terkait diinterpretasikan, dianalisis, dan disajikan secara kualitatif.  

Hasil: Arah politik hukum Reforma Agraria melalui redistribusi tanah berdasarkan Perpres 

86/2018, khususnya untuk tanah pertanian dapat diberikan kepada kelompok masyarakat dengan 

hak kepemilikan bersama atas tanah, dengan diberikannya sertipikat hak kepemilikan bersama. 

Akan tetapi untuk melaksanakan kebijakan hukum tersebut pada pelaksanaanya terhambat 

dengan belum adanya aturan pelaksana dari Perpres 86/2018 mengenai penerbitan sertipikat hak 

kepemilikan bersama. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gagasan untuk membentuk 

sebuah peraturan setingkat Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Penerbitan Sertipikat 

Hak Kepemilikan Bersama Atas Tanah dalam Rangka Redistribusi Tanah, untuk menjamin 

kepastian hukum sehingga tujuan politik hukum RA melalui redistribusi tanah dapat terwujud 

dengan baik. 

Kata Kunci: Hak Kepemilikan Bersama Atas Tanah, Reforma Agraria, Redistribusi Tanah. 
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I. PENDAHULUAN 

Kegiatan redistribusi tanah merupakan bagian dari reforma agraria yang bertujuan untuk mewujudkan 
keadilan sosial bagi rakyat Indonesia khususnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. 
Untuk melaksanakan cita hukum tersebut, maka arah pengaturan reforma agraria, khususnya redistribusi tanah 
untuk lahan-lahan pertanian diberikan  hak kepemilikan bersama atas tanah. Diberikannya kepemilikan bersama 
atas tanah atas untuk tanah pertanian dalm rangka redistribusi tanah tersebut bertujuan agar tanah yang sudah 
dimiliki oleh masyarakat subjek reforma agraria tidak dapat dengan mudah untuk dipindahtangankan dengan cara 
jual beli, dan juga agar tanah tersebut tidak dilakukan alih fungsi yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian haknya. 

Pemberian hak milik bersama dalam kegiatan redistribusi tanah tersebut diatur dalam Peraturan Presiden 
Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Namun ketentuan dan arahan tersebut belum sepenuhnya bisa 
terlaksana dikarenakan belum tersedianya ketentuan pelaksanaan yang mengatur secara detail tata cara pemberian 
hak milik bersama atas tanah dalam rangka redistribusi tanah. Untuk itu agar secepatnya dapat diimplementasikan 
harus segera dipersiapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai landasan dan pedoman 
pelaksanan pemberian hak milik bersama atas tanah melalui kegiatan redistribusi tanah. 

 

II. METODOLOGI 

Analisis dalam penulisan artikel ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang 
digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach). Semua data terkait diinterpretasikan, dianalisis, dan disajikan secara kualitatif. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dimensi Teoretis Reforma Agraria 

 Konsep Reforma Agararia (RA) pada dasarnya lahir dalam mengantisipasi dinamika perubahan yang dinamis 
dan dalam beberapa hal bersifat fundamental dalam hal penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil dari 
tanah sebagai sumber daya agraria. Di hampir semua negara “maju”, agenda reforma agraria dijalankan secara 
sadar akan urgensinya bagi perkembangan serta kemajuan negara tersebut. Hasilnya, di negara-negara yang 
menjalankan reforma agraria bisa ditemukan kualitas kesejahteraan rakyatnya dengan basis keadilan agraria 
(Setiawan, 2010, hlm. 60). Istlah “Reforma Agraria/Agrarian Reform” berbeda secara konsep dengan “Land Reform”. 
Konsep Agrarian Reform tidak hanya mencakup redistribusi tanah yang luas tetapi juga penyediaan infrastruktur, 
layanan dan, kadang-kadang, seluruh program reformasi redistribusi dan demokratis. Sedangkan konsep Land 
Reform mengacu pada redistribusi tanah yang lebih sempit, biasanya kepada kelompok penerima manfaat yang 
terbatas (Jacob, 2010, p. 1). Dalam perspektif Islam, kegiatan landreform merupakan teladan Rasulullah saw dalam 
mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di awal berdirinya suatu negara (Anggraini, 2016, p. 63). 
Karena pada dasarnya tujuan utama lan reform adalah untuk mengurangi ketimpangan hak tanah, dan dengan 
demikian mengurangi kemiskinan (Lipton, 2009, p. 11). 

Land reform harus dibedakan dengan jelas dari reforma agraria, karena yang pertama berkaitan dengan hak 
atas tanah, dan karakternya, kekuatan dan distribusinya, sedangkan yang kedua berkaitan dengan serangkaian 
masalah yang lebih luas: karakter kelas dari hubungan produksi dan distribusi dalam pertanian dan perusahaan 
terkait, baik di dalam maupun di luar negeri (Cousins, 2007, p. 232). Reforma agraria, kemudian, merupakan 
redistribusi tanah yang meluas. Ini bertujuan untuk memberdayakan petani miskin dan untuk mengubah agraria dan 
struktur kelas masyarakat pedesaan. Beberapa orang berpendapat bahwa reforma agraria karena itu merupakan 
konsep politik revolusioner daripada konsep reformis (Jacob, 2010, p. 2).  

Pada hakikatnya, Reforma Agrari mencakup tiga hal sebagai berikut: (Arisaputra, 2015, p. 22) 
1. Konsep Land Reform, yakni penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil; 
2. Konsep Access Reform, yakni  berkaitan dengan penaataan penggunaan atau pemanfaatan tanah yang lebih 

produktif disertai dengan penataan dukungan sarana dan prasarana yangmemungkinkan petani memperolah 
akses ke sumber ekonomi di wilayah pedesaan; 
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3. Konsep Policy atau Regulation Reform, yakni berkenaan dengan pengaturan kebijakan hukum yang berpihak 
pada rakyat banyak. 

 

Politik Hukum Reforma Agraria di Indonesia 

Menurut Mahfud MD (MD., 2007, hlm. 2), politik hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai kebijakan 
negara  tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan di dalam negara yang bentuknya dapat 
berupa pembentukan hukum-hukum baru atau pencabutan dan penggantian hukum-hukum lama untuk disesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat. Dari pengertian tersebut, ketika berbicara tentang politik hukum reforma agraria, 
pada saat yang sama sedang membicarakan mengenai kebijakan hukum yang diterapkan oleh negara dalam 
mengatur pelaksanaan reforma agraria yang dalam implementasinya dituangkan dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan. Guna melihat dan melacak kembali arah politik hukum reforma agraria di Indonesia dapat 
ditelusuri dari hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya agraria dalam sistem 
hukum Indonesia, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai 
hukum dasar (grundnorm) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. 
Secara konstitusional, dasar politik hukum reforma agraria Indonesia tidak terlepas dari cita hukum Indonesia yang 
dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, yakni untuk “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”. Dengan 
demikian, reforma agraria sebagai salah satu bentuk politik hukum agraria nasional guna mewujudkan keadilan atas 
penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria (khususnya tanah) hakikatnya memiliki tujuan 
akhir (ultimate goals) guna mewujudkan tujuan negara sebagai cita hukum sebagaimana disebutkan dalam 
Pembukaan UUD 1945 tersebut. Selanjutnya dalam bagian Pasal-pasal UUD 1945, arah politik hukum agraria 
nasional (sekaligus juga melandasi arah Reforma Agraria) dapat dibaca dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, 
yang menentukan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat” menjadi kata 
kunci dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut yang inline dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945. 
Dari ketentuan umum dalam konstitusi UUD 1945 tersebut, jelas bahwa arah pengelolaan berbagai potensi sumber 
daya agraria adalah untuk “kesejahteraan rakyat”, termasuk di dalamnya konsep RA diarahkan untuk pencapaian 
tujuan kesejahteraan tersebut. 

Melaksanakan amanah UUD 1945 terkait dengan pengelolaan sumber daya agraria tersebut, arah politik 
hukum selanjutnya dapat dilihat dari ketentuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (TAP MPR IX/2001), dan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam TAP MPR 
IX/2021 ditegaskan bahwa TAP MPR IX/2021 merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai 
pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. Pasal 2 TAP MPR IX/2021 menentukan bahwa pembaruan 
agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, 
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian 
dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sumber: Arisaputra, 2015 
Diagram 1. Ruang Lingkup Reforma Agraria 
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Selanjutnya, kebijakan hukum RA dapat ditelusuri dalam UUPA. Pasal 7, Pasal 10, dan 17 UUPA dapat 
dijadikan dasar yuridis kebijakan hukum RA di Indonesia. Pasal 7 UUPA mengatur mengenai larangan penguasaan 
tanah yang melampaui batas. Selanjutnya Pasal 10 UUPA pada intinnya mengtur mengenai kewajiban mengerjakan 
atau mengusahakannya sendiri secara aktif lahan pertanian. Kemudian Pasal 17 UUPA mengatur mengenai batas 
maksimum pemilikan tanah, dan redistribusi kelebihan dari batas maksimum dengan penggantian kerugian. 

Beberapa pengaturan mengenai land reform diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang 
Perjanjian Bagi Hasil. Dalam UU ini diatur mengenai mekanisme pengusahaan tanah antara pemilik tanah dengan 
penggap atas dasar yang adil, dan agar terjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, dengan 
menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik tanah. Selanjutnya, polirik 
hukum RA dapat dilihat juga dari pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan 
Luas Tanah Pertanian. Ada tiga hal secara prinsip yang diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu (Perangin, 1991, p. 
124): 1. penetapan luas maksimum pemilikan dan penguasaan tanah pertanian; 2. penetapan luas minimun 
pemilikan tanah pertanian dan larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan 
tanah-tanah itu menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil serta soal pengembalian dan; 3. penebusan tanah-
tanah pertanian yang digadaikan. 

Peraturan selanjutnya yang juga mengatur mengenai RA adalah Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 
1961  tentang  Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, sebagaiman telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 
Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. PP ini pada intinya adalah 
pelaksanaan teknis dari pembagian tanah yang berasal dari kelebihan batas maksimal penguasaan tanah dan tanah 
yang pemiliknya di luar wilayah yang disertai dengan ganti kerugian. 

Perkembangan terakhir dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma 
Agraria telah memberikan dasar pelaksanaan RA yang diharapkan mampu mewujudkan pemerataan struktur 
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Dalam Perpres 86/2018 ini ditetapkan bahwa 
Reforma Agraria bertujuan untuk: a. mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka 
menciptakan keadilan; b. menangani Sengketa dan Konflik Agraria; c. menciptakan sumber kemakmuran dan 
kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan tanah; d. menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; e. memperbaiki akses 
masyarakat kepada sumber ekonomi; f. meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan g. memperbaiki dan 
menjaga kualitas lingkungan hidup. 

Selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai RA di atas, 
politik hukum RA di Indonesia juga dapat dilihat dari politik hukum rencana pembangunan, baik Rencana 
Pembangaunan Jangka Panjang (RPJPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang dijabarkan lebih lanjut dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Terakhir dalam RPJMN 2020-2024, yang menargetkan : 
1.Luas bidang tanah yang diredistribusi (kumulatif) dari 553.140 ha pada tahun 2019 ditargetkan menjadi 3.946.860 
pada tahun 2024; dan 2. Luas bidang tanah yang dilegalisasi (Kumulatif) dari 0 ha pada tahun 2019 menjadi 
4.500.000 ha pada tahun 2024. 

Redistribusi Tanah sebagai Bagian dari Reforma Agraria 

Redistribusi tanah atau secara awam dikenal dengan “bagi-bagi tanah” oleh pemerintah. Sebuah konsep 
reforma agraria atau land reform di dalamnya harus diikuti dengan aksi bagi-bagi tanah dalam rangka perbaikan 
struktur penguasaan dan pemilikan tanah, karena apabila tidak ada aksi tersebut, maka konsep reforma agraria 
menjadi konsepsi yang tidak sempurna (cacat konsepsi) (Gunanegara, 2020, p. 17). Dalam Perpres 86/2018, yang 
dimaksud dengan RA adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan 
tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran ralryat 
Indonesia. RA tersebut dilaksanakan melalui: 1. Perencanaan; dan 2. Pelaksanaan. Pelaksanaan terdiri dari: a. 
Penataan Aset; dan b. Penataan Akses. Penataan Aset, meliputi: a. Redistribusi Tanah; dan b. Legalisasi Aset.    

Dari konstrksi hukum RA sebgaimana dimaksud dalam Perpres 86/2018 tersebut, redistribusi tanah 
merupakan bagian integral dari konsep RA secar keseluruhan. Untuk selanjutnya, tulisan ini akan memfokuskan 
analisis pada aspek redistribusi tanah ini yang selanjutnya berdasarkan Perpres 86/2018, redistribusi tanah 
dilakukan terhadap tanah objek RA (TORA) yang berupa lahan pertanian dan lahan non pertenian. 

Konstruksi RA berdasarkan Perpres 86/2018 tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut. 
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Pemberian Hak Kepemilikan Bersama Atas Tanah Dalam Rangka Redistribusi Tanah 

Sesuai dengan salah satu tujuan RA adalah untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan 
tanah dalam rangka menciptakan keadilan, maka RA dilaksanakan melalui redistribusi tanah yang menjadi objek 
redistribusi tanah, yang merupakan pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi 
objek landreform yang diberikan kepada masyarakat subjek RA. Banyak permasalahan yang terjadi dalam 
pelaksanaan redistribusi tanah ini, salah satunya adalah maraknya pengalihan tanah hasil redistribusi dalma bentuk 
jual beli. Walaupun telah ada larangan pengalihan/jual beli tanah hasil redistribusi tanah, namun fenomena 
maraknya jual beli tanah hasil redistribusi tanah banyak dijumpai meskipun dilakukan secara bawah tangan. Hal ini 
bertolak belakang dengan semangat reforma agraria untuk menata ulang struktur penguasaan tanah yang 
berkeadilan dan menyejahterakan melalui penataan aset dan akses (Puslitbang Badan Pertanahan Nasional, 2014, 
p. 42). 

Beragam upaya untuk mengatasi maraknya jual beli tanah hasil kegiatan redistribusi tanah sudah banyak 
dilakukan, antara lain melalui pelarangan pengalihan yang dicantukan dalam sertipikat hak atas tanah. Namun 
upaya-upaya tersebut belum cukup untuk menghentikan maraknya praktek jual beli tanah dari redistribusi tanah. 
Oleh karena itu, khusus untuk tanah yang merupakan objek redistribusi tanah untuk tanah pertanian, kebijakan 
hukum (legal policey) dalam Perpres 86/2018 adalah dengan memberikan Hak Kepemilikan Bersama Atas Tanah 
untuk subjek RA berbentuk kelompok masyarakat, dimana hak kepemilikan bersama atas tanah tersebut yang 
merupakan hak milik yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu atas 
beberapa bidang tanah yang dimiliki secara bersama dan diterbitkan satu sertipikat yang memuat nama serta 
besarnya bagian masing-masing dari hak bersama, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak milik 
bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain. 

Dengan pemberian hak milik bersama ini maka peralihan hak akan sulit untuk dilaksanakan karena harus 
mendapatkan persetujuan dari seluruh pemegang hak atas tanahnya. Di samping itu, dengan pemberian hak milik 
bersama diharapkan juga akan memberikan dampak nyata dalam pemberdayaannya. Dengan pemberian hak milik 
bersama tanahnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha dengan skala ekomomi yang cukup efisien dan bisa 
dikembangkan dengan sistem kluster. Akan tetapi sekali lagi, pelaksanaan ketentuan tersebut belum sepenuhnya 
bisa terlaksana dikarenakan belum tersedianya ketentuan pelaksanaan yang mengatur secara detail tata cara 
pemberian hak milik bersama atas tanah. 

Urgensi Peraturan Pelaksana Mengenai Hak Kepemilikan Bersama Atas Tanah dalam Rangka Redistribusi 
Tanah 

Sebagaimana terlah diuraikan bahwa arah politik hukum RA melalui redistribusi tanah berdasarkan Perpres 
86/2018, khususnya untuk tanah pertanian dapat diberikan kepada kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan 
bersama atas tanah, dengan diberikannya sertipikat hak kepemilikan bersama. Akan tetapi untuk melaksanakan 
kebijakan hukum tersebut pada pelaksanaanya terhambat dengan belum adanya aturan pelaksana dari Perpres 
86/2018 mengenai penerbitan sertipikat hak kepemilikan bersama tersebut. Sekalipun dalam praktik sudah ada 
Kantor Pertanahan yang menerbitkan Sertipikat Kepemilikan Bersama, seperti Kantor Pertanahan Kabupaten 
Sambas di Kalimantan Barat, dalam beberapa hal masih menemui hambatan karena selama ini penerbitan sertipikat 

Sumber: hasil analisis 
Diagram 2. Konstruksi Hukum RA dalam Perpres 86/2018 
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tersebut tidak didasarkan kepada sebuah peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kepastian hukum. 
Selama ini penerbitan sertipikat tersebut hanya didasarkan kepada Petunjuk Pelaksanaan yang tentu secara yuridis 
tidak memiliki validitas hukum yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan gagasan untuk membentuk 
sebuah peraturan setingkat Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Penerbitan Sertipikat Hak Kepemilikan 
Bersama Atas Tanah dalam Rangka Redistribusi Tanah, untuk menjamin kepastian hukum sehingga tujuan politik 
hukum RA melalui redistribusi tanah dapat terwujud dengan baik. 

Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Pelaksana tentang Penerbitan 
Sertipikat Hak Kepemilikan Bersama Atas Tanah dalam Rangka Redistribusi Tanah 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penelitian ini memberikan alternatif terobosan hukum 
guna optimalisasi politik hukum RA sebagaimana dimaksud dalam Perpres 86/2018 dengan membentuk Peraturan 
Pelaksanaan tentang Penerbitan Sertipikat Hak Kepemilikan Bersama Atas Tanah dalam Rangka Redistribusi 
Tanah. Peraturan pelaksanaan dimaksud dalam bentuk Peraturan Menteri (dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala BPN). Adapun jangkauan dan arah pengaturan dari Peraturan Menteri yang akan dibentuk diarahkan 
untuk dapat mengatur secara komprehensif segala hal yang terkait dengan penerbitan sertipikat hak kepemilikan 
bersama atas tanah dalam rangka redistribusi tanah, dengan ruang lingkup sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Materi Muatan dan Ruang Lingkup Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian Sertipikat Hak 
Kepemilikan Bersama Atas Tanah dalam Rangka Redistribusi Tanah 

No. Pengaturan Materi Muatan 

1.  Ketentuan Umum Bagian ini terdiri dari batasan dan definisi terkait konsep-
konsep terkait dengan pengaturan 

2.  Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup Bagian ini menguraikan maksud, tujuan, dan ruang 
lingkup pengaturan dalam peraturan yang dibentuk 

3.  Subjek dan Objek Hak Milik Bersama Atas 
Tanah 

Bagian ini menguraikan mengenai: subjek hak milik 
bersama atas tanah dalam rangka redistribusi tanah, dan 
objek tanah yang dapat diberikan hak milik bersama atas 
tanah dalam bentuk sertipikat 

4.  Pemberian Sertipikat Hak Milik Bersama Atas 
Tanah 

Bagian mengatur secara teknis tahapan pemberian hak 
kepemilikan bersama atas tanah yang teridiri dari dua 
tahapan, yakni: 
a. Tahap persiapan dan perencanaan; dan 
b. Tahap pelaksanaan pemberian sertipikat hak milik 

bersama (SHMB), yang meliputi kegiatan: 
1. penyuluhan; 
2. inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek; 
3. pengukuran dan pemetaan; 
4. sidang Panitia Pertimbangan Landreform 

Kabupaten/Kota; 
5. penetapan subjek dan objek; 
6. penerbitan surat keputusan redistribusi tanah; dan 
7. pembukuan hak dan penerbitan sertipikat. 

8.  Kewajiban dan Larangan Dalam bagian ini perlu diatur apa saja yang menjadi 
kewajiban dan larangan subjek pemegang SHMB 

9.  Pembebanan Hak Atas Tanggungan Atas 
Tanah Milik Bersama 

- Sebagai bentuk hak atas tanah dengan titel terpenuh 
dan sempurna, hak milik bersama atas tanah 
sebagaimana hak milik yang secara hukum 
memberikan hak penuh kepada pemiliknya, maka hak 
milik bersama atas tanah ini pun dapat dijadikan 
jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. 

- Dalam bagian ini diatur mengenai teknis bagaimana 
Hak Milik  Bersama atas Tanah dapat dijadikan 
jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, yakni 
harus mendapatkan persetujuand dari seluruh anggota 
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kelompok pemegang SHMB dan mendapatkan 
persetujuan Menteri. 

10.  Izin Peralihan Hak Atas Tanah Bersama dan 
Alih Fungsi 

- Pada bagian ini diatur mengenai kewajiban pemegang 
hak milik atas tanah dalam kepemilikan bersama 
mendapatkan persetujuan Menteri melalui Kepala 
Kantor Pertanahan setempat dalam hal : 
1. mengalihkan hak atas tanah perseorangannya 

dalam kepemilikan bersama; atau 
2. mengalihfungsikan tanah yang menjadi haknya 

dalam kepemilikan bersama. 
- Izin ini sebagai bentuk kontrol dan pengawasan guna 

mencegah tanah hasil redistribusi tanah 
dialihkan/diperjual belikan tanpa terkendali, yang 
justeru kontra produktif dengan tujuan Reforma Agraria 

11.  Hapusnya Hak Milik Bersama Atas Tanah Bagian ini mengatur bilama sebuah hak milik bersama 
atas tanah dalam rangka redistribusi tanah hapus yang 
diakibatkan oleh: 
a. musnah; 
b. ditelantarkan oleh Pemegang SHMB; 
c. dilepaskan oleh pemegang SHMB atas persetujuan 

Menteri yang berakibat pada alih fungsi tanah menjadi 
bukan tanah pertanian karena:  
1. jual beli; 
2. pewarisan; 
3. hibah; dan/atau 
4. wakaf. 

d. dilepaskan oleh pemegang SHMB untuk kepentingan 
umum; dan/atau 

e. dicabut berdasarkan keputusan pengadilan yang 
memiliki kekuatan hukum tetap. 

12.  Pendanaan Bagian mengatur beban pendanaan dalam penerbitan 
SHMB yang dapat bersumber dari: 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau 
c. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

13.  Pembinaan dan Pengawasan - Pembinaan dan Pengawasan dilakukan terhadap 
setiap tahapan kegiatan Pemberian SHMB untuk 
memastikan:  
a. seluruh proses sesuai dengan norma, standar dan 

prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

b. setiap output dari tahapan kegiatan yang 
dilaksanakan tersebut berjalan dengan baik dan 
dapat dipertanggungjawabkan.  

- Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh pejabat 
struktural dan fungsional bidang pertanahan sesuai 
dengan kewenangannya. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa salah satu arah politik hukum reforma agraria 
berdasarkan Perpres 86/2018 dilakukan melalui penataan aset dalam bentuk redistribusi tanah, baik untuk tanah 
pertanian dan tanah non pertanian. Khusus untuk tanah pertanian dalam rangka redistribusi tanah dapat diberikan 
sertipikat hak milik bersama atas tanah (SHMB) yang diberikan kepada subjek redistribusi tanah dan untuk tanah 
yang menjadi objek redistribusi tanah. Pemberian kepemilikan bersama atas tanah tersebut mnerupakan upaya agar 
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tanah hasil redistribusi tidak dengan mudah dipindahtangankan dengan cara dijual yang justeru bertentangan 
dengan salah satu tujuan reforma agraria itu sendiri untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan 
tanah. Melaksanakan hal tersebut, pada praktiknya terkendala dengan belum adanya peraturan pelaksana teknis 
yang mengatur mengenai tata cara pemberian SHMB dalam rangka redistribusi tanah. 

Penelitian ini memberikan alternatif terobosan dengan mengajukan gagasan untuk membentuk peraturan 
pelaksana pemberian SHMB dalam rangka redistribusi tanah dalam bentuk Peraturan Menteri. Dengan demikian, 
kelemahan dan kendala yang selama ini dihadapi dalam pemberian SHMB dalam rangka redistribusi tanah akan 
dapat diatasi dengan adanya sebuah landasan hukum yang akan menjamin kepastian hukum, baik bagi pemerintah 
(dalam hal ini Kementerian ATR/BPN), dan bagi masyarakat penerima SHMB dalam rangka redistribusi tanah. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Rehabilitasi medis dan sosial merupakan salah satu bentuk tindakan yang 

dapat dijatuhkan dalam putusan oleh hakim terhadap terdakwa dalam tindak pidana 

penyalahgunaan narkotika. Meskipun hal tersebut telah diatur dan diberi ruang dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun masih terbatas dalam penerapannya. 

Ini bisa terlihat dalam beberapa putusan pengadilan yang memiliki kecenderungan pada putusan 

pemidanaan. Hal tersebut tidak semata-mata hanya tergantung kepada hakim, melainkan juga 

strategi atau upaya Jaksa Penuntut Umum untuk mempertimbangkan dan menempatkan 

rehabilitasi medis sebagai prioritas dalam dakwaan dan tuntutannya. 

Tujuan: Mendeskripsikan bentuk dan perumusan dakwaan serta tuntutan oleh Penuntut Umum 

dalam terhadap penyalahguna narkotika serta menganalisis pengaruh bentuk dan perumusan 

dakwaan serta tuntutan Penuntut Umum terhadap penerapan rehabilitasi medis bagi 

penyalahguna narkotika.  

Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dan sosiologis dengan 

melihat kenyataan dalam prakteknya mengenai problematika penerapan rehabilitasi medis 

terhadap terdakwa penyalahguna narkotika dalam perspektif dakwaan dan tuntutan Penuntut 

Umum. Penelitian ini merupakan penelitian implementatif dengan analisis deskriptif, maka 

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.  

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan Bentuk dakwaan terhadap terdakwa penyalahguna 

narkotika sebagaimana Pasal 127 Undang-Undang Narkotika tergantung kepada kualifikasi 

terdakwa. Bentuk dan formulasi dakwaan seringkali bersifat subsidiaritas atau dalam bentuk 

dakwaan alternatif. Terhadap pecandu dan korban penyalahguna maka Penuntut Umum 

mengajukan tuntutan rehabilitasi, sementara penyalahguna narkotika dapat disertai dengan 

tuntutan rehabilitasi dan ancaman pidana pasal lain yang menyertainya. Bentuk dakwaan akan 

mempengaruhi kemungkinan penerapan rehabilitasi medis dalam tuntutan. Dalam prakteknya, 

bentuk dakwaan alternatif selalu menempatkan pasal 127 sebagai alternatif paling akhir 

dibanding pasal lainnya, sehingga dalam konteksi ini rehabilitasi medis bukan merupakan 

prioritas utama karena penunutut umum memiliki keyakinan yang kuat untuk membuktikan 

unsur perbuatan dalam pasal lainnya yang tentu saja ancamannya lebih berat disbanding pasal 

127 tersebut. 

Kata Kunci: dakwaan dan tuntutan, penylahagunaan narkotika, rehabilitasi medis 
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I. PENDAHULUAN 

Peredaran narkotika masih merupakan persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hal itu ditandai 
dengan makin masifnya penyalahgunaan narkotika yang terjadi. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan angka 
peredaran narkotika sebesar 0,03 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah pengguna narkotika di Indonesia lebih 
kurang 3,6 juta orang.(Kepala BNN: Pengguna Narkoba pada 2019 Tembus 3,6 Juta Orang 2019). Pada tahun 2021 
saja Badan Narkotika Nasional telah mengungkap 107 jaringan sindikat berskala nasional dan internasional dari 126 
jaringan yang berhasil dipetakan. Jumlah ini sungguh memprihatinkan sehingga memerlukan upaya yang serius dari 
berbagai pihak terutama penegak hukum dalam mencegah dan memberantasnya. 

Tingginya angka peredaran narkotika ini tentu saja berbanding lurus dengan jumlah orang yang 
ketergantungan atau menjadi pecandu. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 
mengatur pendekatan non penal berupa pendekatan aspek pemulihan kesehatan sebagai alternatif lain selain 
pendekatan pemidanaan dalam kasus penyalahgunuaan narkotika. Salah satu upaya adalah melalui pengaturan 
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap penyalahguna narkotika. 

Didalam Pasal 54 UU Narkotika mengatur bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib 
menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selanjutnya didalam Pasal 127 ayat (2), mengatur bahwa dalam memutus 
perkara sebagaimana dimaksud ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi 
sosial.  

Meskipun undang-undang secara tegas mengatur mengenai dimungkinkannya rehabilitasi medis dan sosial 
bagi pecandu narkotika yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, namun dalam kenyataannya dari beberapa 
putusan pengadilan terlihat bahwa tidak banyak putusan atau penetapan hakim mengenai rehabilitasi ini diterapkan 
kepada terdakwa atau terpidana. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan terkait dengan penerapan 
rehabilitasi medis sebagai alternatif lain selain pemenjaraan. Putusan hakim (termasuk rehabilitasi medis) terhadap 
terdakwa tentu saja didasarkan kepada pembuktian serta keyakinan hakim terhadap pemeriksaan suatu perkara. 
Meskipun demikian, putusan hakim tidak terlepas dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, karena dakwaan 
merupakan dasar pemeriksaan di persidangan. Dari segi penuntutan oleh Penuntut Umum sebagai tahapan 
selanjutnya dari proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana, tentu memiliki relevansi terhadap penerapan 
sanksi atau tindakan rehabilitasi medis ini apalagi jika dikaitkan dengan putusan hakim.  

Dalam kasus narkotika, terdapat beberapa pasal yang sering dikenakan oleh Penuntut Umum dalam 
dakwaannya. Mulai dari Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 UU Narkotika, sedangkan bentuk dakwaan yang 
digunakan model alternatif atau model subsidiaritas. Peluang diterapkannya rehabilitasi medis terdapat pada pasal 
127 Undang-Undang Narkotika, namun pasal ini seringkali bukan merupakan pilihan utama dalam bentuk dan 
formulasi dakwaan serta tuntutan penuntut umum. 

II. METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum yuridis empris (yuridis sosiologis). 
Peneltian hukum normatif dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan 
dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait dengan isu yang sedang dibahas (Marzuki 2006). 
Sementara itu peneltian hukum empiris dengan menguji ketentuan atau aspek hukum yang ada terkait dengan 
pengaturan mengenai rehabilitasi medis dan sosial dengan melihat bagaimana kenyataan di lapangan dalam 
penerapan hukumnya. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menghimpun data yakni data sekunder dan data 
primer. Data sekunder berkaitan dengan peraturan perundang-undangan narkotika dan ketentuan hukum acara 
pidana serta aturan mengenai Kejaksaan. Hal tersebut juga akan didukung dengan tinjauan doktrin atau teori-teori 
hukum terkait dengan tujuan pemidanaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain mengenai 
peraturan perundang-undangan mengenai narkotika (UU Narkotika dan peraturan dibawahnya), Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sementara itu aspek empiris dari penelitian ini akan 
didukung dengan penggunaan data primer atau data yang diperoleh langsung (Soekanto 2008).  

Data sekunder akan diperoleh melalui wawancara dengan narsumber yang dijadikan responden mengenai 
perumusan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa penyalahgunaa narkotika kaitannya dengan 
rehabilitasi medis. Untuk Menguatkan analisis terhadap data, maka dilakukan wawancara dengan narasumber yakni 
Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara narkotika di Kejaksaan Negeri Padang di Sumatera Barat. 

Teknik atau metode analisis dan pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif dengan menguraikan kalimat per kalimat tanpa menggunakan angka (statistik). Hal ini ditentukan karena 
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berdasarkan bentuk data yang akan dikumpulkan berupa data kualitatif. Uraian pengolahan data menggunakan 
metode purposive sampling, ditentukan berdasarkan kebutuhan. Di samping uraian secara deskriptif pengolahan dan 
analisis meliputi: (1) reduksi data, (2) penyederhanaan dan penyajian data dan verifikasi hasil penelitian serta 
penarikan kesimpulan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam sistem peradilan pidana terdapat subsistem yang bekerja dalam rangka mewujudkan tujuan hukum 
yang disebut penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum adalah luas sekali, karena mencakup 
mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Subsistem 
yang terlibat secara langsung dalam penegakan hukum mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, 
kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.(Soekanto 2010) 

Proses penuntutan dalam proses peradilan pidana merupakan tahapan selanjutnya setelah penyelidikan dan 
penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 KUHAP disebutkan bahwa penuntutan 
merupakan tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan 
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan (Afrizal 2020). 

Terkait dengan kewenangan penuntutan, berkerjanya Penuntut Umum ini dalam persidangan dimulai dengan 
adanya dakwaan dalam surat dakwaan yang dilimpahkan ke Pengadilan. Surat dakwaan sangat penting dalam 
proses penanganan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat 
dituntut atau dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman untuk perbuatan- perbuatan yang tidak tercantum dalam 
surat dakwaan. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan baru dapat dijatuhi hukuman apabila telah 
terbukti seperti yang disebutkan atau dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya (Afrizal 
2020). 

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (acte  van verwizing) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-
fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak 
pidana (delik) yang dilanggar (Ramelan 2006). Surat dakwaan akan menjadi dasar pemeriksaan dipersidangan dan 
dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak boleh mengadili perbuatan yang tidak didakwakan.  

Peranan surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara disidang pengadilan adalah sebagai berikut (Marpaung 
1992) :  

a) Dasar pemeriksaan di sidang pengadilan negeri 

b) Dasar tuntutan pidana (requisitoir) 

c) Dasar pembelaan terdakwa dan atau pembela 

d) Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan 

e) Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding, kasasi, peninjauan kembali bahkan kasasi demi 
kepentingan hukum) 

Dalam penyusunan surat dakwaan, Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana 
yang didakwakan secara jelas. Rumusan delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta 
perbuatan yang dilakukan sehingga jelas kedudukan dari pelakunya. Dalam merumuskan surat dakwaan, Penuntut 
Umum harus membuat dan menyusunnya secara cermat. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya terdapat 
beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu dakwaan biasa, dakwaan alternatif, dakwaan subsider, dan dakwaan 
kumulasi. (Harahap 2016) Didalam persidangan Penuntut Umum akan berupaya membuktikan dakwaannya telah 
terbukti melalui alat bukti yang dihadirkan dan diperiksa dipersidangan.  

Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan terhadap terdakwa atau requisitor. 
Surat Tuntutan atau Requisitor memuat hal-hal mengenai (Chazawi 2005) :   

a) Hal tindak pidana yang didakwakan 

b) Fakta-fakta yang diperoleh didalam persidangan 

c) Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan kontruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan 

d) Pendapat tentang terbukti atau tidaknya dakwaan 

e) Permintaan jaksa penuntut umum kepada majelis hakim 

Dakwaan dan Tuntutan memiliki peranan penting dalam persidangan. Jalannya pemeriksaan terhadap 
perkara diawali dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Demikian juga halnya dalam perkara tindak 
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pidana narkotika, dakwaan Penuntut Umum akan menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan dan pembuktian tindak 
pidana narkotika dalam persidangan. Meskipun demikian fakta-fakta baik fakta peristiwa maupun fakta hukum dalam 
dakwaan bersumber dari hasil penyidikan sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasarkan prosesnya 
maka dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum sejalan dengan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, 
karena pada saat penyidikan dilakukan juga sudah ada koordinasi dengan penuntut umum. 

Surat dakwaan harus sinkron dengan hasil penyidikan, harus benar-benar sejalan dan seiring dengan hasil 
pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil penyidikan merupakan surat 
dakwaan palsu dan tidak benar untuk dibawa ke sidang pengadilan. Materi surat dakwaan sebagai dasar 
pemeriksaan hakim dalam sidang pengadilan, tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan tindak pidana 
yang disangkakan oleh penyidik dalam berkas perkara penyidikan (Mas 2012). 

Upaya untuk sinkronisasi antara hasil penyidikan dengan surat dakwaan yang akan dibuat oleh Penuntut 
Umum dalam perkara tindak pidana narkotika sudah terlihat pada saat penelitian terhadap hasil penyidikan. Pada 
proses ini Penuntut Umum memastikan kelengkapan berkas perkara penyidikan khususnya mengenai kualifikasi 
tindak pidana, barang bukti, unsur kesalahan, dan termasuk kualifikasi tersangka. Kualifikasi tersangka menjadi 
salah satu hal yang penting dalam penelitian ini karena mempunyai keterkaitan dengan dimungkinkan atau tidaknya 
dilakukan rehabilitasi.  Dalam hal tersangka dinyatakan posistif menggunakan narkotika maka wajib dilakukan 
asesmen terpadu guna menentukan kulifikasi tersangka dan kualifikasi tindak pidananya. 

Kualifikasi penyalahguna narkotika penting dalam kaitannya terhadap tuntutan yang akan diajukan dan 
proses selanjutnya terhadap terdakwa. Sebagaimana Batasan dalam penelitian ini khusus terhadap  penyalahguna 
narkotika, terdapat kulaifikasi penyalahguna narkotika, yaitu penyalahguna narkotika, korban penyalahguna 
narkotika, dan pecandu narkotika. Dalam hal terdakwa dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika atau korban 
penyalahguna narkotika yang dibuktikan dengan hasil asesmen terpadu, maka wajib diterapkan pasal 127 Undang-
Undang Narkotika. Terhadap terdakwa kategori ini bentuk dakwaannya adalah tunggal dengan tuntutan rehabilitasi. 
Apabila kualifikasi penyalahguna adalah pecandu sekaligus juga menyimpan atau mempunyai narkotika untuk 
diedarkan atau sebagai pengedar atau bandar atau kurir maka juga dapat diterapkan pasal 127 disamping pasal-
pasal lain sesuai unsur perbuatannya. 

Bentuk dakwaan yang sering digunakan dalam perkara penyalahgunaan narkotika biasanya adalah bentuk 
subsidiaritas atau dengan dakwaan alternatif. Mengingat dalam perkara penyalahgunaan narkotika seringkali 
terdapat fakta yang berkaitan dengan pasal lainnya dalam undang-undang narkotika, maka bentuk dakwaan 
alternatif lebih dipertimbangkan untuk digunakan. 

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika alternatif pendekatan selain 
pemidanaan, yaitu berupa rehabilitasi (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) ini sebagai salah satu tujuan dari 
dibentuknya Undang-Undang Narkotika. Untuk itu diaturlah ketentuan agar penyalahguna keluar dari penghukuman 
penjara menjadi penghukuman rehabilitasi baik selama proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, maupun 
penjatuhan hukumannya (Iskandar 2019). Rehabilitasi tentu saja lebih tepat terhadap penyalahguna narkotika dalam 
kategori pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Hal ini ditujukan dalam rangka memutus ketergantungan 
terhadap narkotika tersebut. Upaya memutus ketergantungan pecandu narkotika tidak mungkin akan tercapai 
dengan mengedepankan sanksi berupa pidana. 

Dalam konteks penuntutan oleh Penuntut Umum, rehabilitasi medis diterapkan dengan sangat hati-hati. Ini 
bisa terlihat pada saat menggunakan bentuk dakwaan terhadap penyalahguna narkotika yang juga perbuatannya 
memenuhi unsur pasal lain selain pecandu, misalnya pasal 111, pasal 112, atau pasal 114 undang-undang 
narkotika. Pasal 127 akan menjadi alternatif sebagai dakwaan terakhir atau bukan merupakan dakwaan primer 
dalam bentuk dakwaan subsidiaritas. Pasal-pasal selain pasal 127 akan ditempatkan pada bagian primer pada jenis 
dakwaan subsidiaritas atau pasal 127 hanya akan ditempatkan sebagai alternatif terakhir pada dakwaan alternatif. 
Bentuk dakwaan seperti ini dengan penempatan pasal yang memberi peluang rehabilitasi medis bukan sebagai 
prioritas utama pembuktian, maka tentu saja rehabilitasi medis akan sulit diterapkan. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

 

Dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sangat menentukan peluang diterapkannya rehabilitasi medis 
terhadap penyalahguna narkotika. Pada dakwaan tunggal terhadap pecandu dan korban penyalahguna akan 
bermuara pada tuntutan rehabilitasi, tapi pada bentuk dakwaan lainnya, pasal 127 Undang-Undang Narkotika 
seringkali bukan pilihan utama seperti dalam dakwaan alternatif atau dakwaan subsider. Hasil Penelitian ini 
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memberikan gambaran mengenai problem penerapan rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkotika pada 
dakwaan dan tuntutan sehingga perlu dirumuskan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut.  
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ABSTRAK 

Pendahuluan: Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta 

cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan 

secara terpadu. 

Tujuan: Untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari 

kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat 

hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. 

Metodologi: Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian 

hukum empiris (sosiologis), yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder dan 

data primer. 

Hasil: kepadatan penjara yang mengalami extreme overcrowding tersebut memiliki 

kecenderungan pola yang pada umumnya disebabkan banyak faktor yang saling 

mempengaruhi. Faktor penyebab tersebut diantaranya adalah politik pemidanaan indonesia 

yang masih berorientasi pada pemenjaraan, pemidanaan eksesif terhadap kejahatan-kejahatan 

ringan (minor offences), kejahatan tanpa korban (Victimless Crime), penahanan pra 

persidangan (pre-trial detention) yang berlebihan, prosedural administrasi, asimilasi dan 

reintegrasi yang tidak teroptimalkan, minimnya akses Tersangka/Terpidana kepada Advokat 

untuk menghindarkan mereka dari jerat eksesif penahanan dan pemenjaraan dan masalah 

kelembagaan, sumberdaya manusia, dan sarana prasarana dari Ditjenpas hingga UPT 

Pemasyarakatan juga menjadi faktor pendorong terjadinya overcrowding di Rutan/Lapas.  

 

Kata Kunci: Pemasyarakatan, Lapas, Overcrowded. 
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I. PENDAHULUAN 

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga 
binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang 
dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai 
warga yang baik dan bertanggungjawab.1 

Keadaan lapas di Indonesia saat ini mengkhawatirkan. Permasalahannya (statement of the problem) 
secara singkat adalah sebagai berikut: Pertama, pertambahan penghuni lapas, terutama di daerah 
urban/perkotaan, menyebabkan banyak lapas di daerah perkotaan yang penuh sesak (overcrowded) dihuni 
napi, sehingga konsep pemasyarakatan napi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua, pembangunan 
lapas baru ataupun renovasi lapas lama membutuhkan biaya anggaran yang belum mendapat prioritas dalam 
pembangunan ekonomi Indonesia. Ketiga, Konsep kemitraan antara pemerintah dan swasta diharapkan 
dapat berjalan juga untuk mengatasi kedua masalah di atas, yang terakhir ini dikenal sebagai “swastanisasi 
lapas”.2 

Salah satu cara untuk mengatasi kondisi lapas yang overcrowding (kelebihan penghuni) pada saat ini 
perlu dipertimbangkan diterapkannya prinsip umum Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal 
Justice System) yang berarti, dalam menangani perkara pidana harus ada kerjasama secara terpadu antara 
polisi, jaksa, hakim dan lembaga pemasyarakatan. 

Menurut Mardjono Reksodiputro (sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita) memberikan 
batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang 
terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan terpidana.3 

Alternatif lain guna mengatasi kondisi lapas yang overcrowded adalah dengan swastanisasi lapas. 
Dengan minimnya anggaran yang mungkin akan diperoleh dari pemerintah untuk membangun lapas-lapas 
baru dengan model bangunan dengan tembok tinggi dan pengamanan yang ketat untuk menghindari pelarian 
napi, adalah suatu kesempatan untuk mengajak swasta berpartisipasi dalam bidang pemasyarakatan 
narapidana. Swasta yang merupakan perusahaan komersial tentunya mengharapkan keuntungan dari 
partisipasi ini. Sebagai percobaan dalam pembangunan dan pengelolaan lapas, maka disarankan untuk 
memulai kerjasama dengan perusahaan swasta atau BUMD di bidang pertanian atau perkebunan.4 

Dikatakannya pula, adalah keliru pendapat bahwa dengan menghukum seseorang dalam penjara 
dengan tembok-tembok tinggi, maka dia akan bertobat. Ada kemungkinan dia akan keluar dari lapas dengan 
rasa marah dan benci terhadap masyarakat yang telah menghukumnya tanpa memberi dia kesempatan untuk 
memperbaiki nasibnya. Sikapnya kemudian terhadap masyarakat dimana dia harus kembali, akan banyak 
tergantung pada bagaimana dia merasa diperlakukan di dalam lapas.5 

 

                                                             
1 Indonesia, Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Lembaran Negara 

Tahun 1995 No. 77, TLN. No. 3614, Pasal 1 angka 2. 
2  Mardjono Reksodiputro dan Surastini Fitriasih, Reformasi Lembaga Pemasyarakatn Implikasi Partisipasi Swasta. 

Makalah disampaikan dalam seminar Reformasi Fungsi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Institusi Pembinaan Terpidana,  
Pusat Kajian Lembaga Pemasyarakatan-FH. UKI, Jakarta, 6 Maret 2019, hlm. 2. 

3 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010, hlm. 3. 
4 Mardjono Reksodiputro, Op.Cit. hlm, 7. 
5 Ibid. 
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II. METODOLOGI 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum empiris 
(sosiologis), yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder 
dalam penelitian ini terdiri dari : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. 
Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak terkait dengan 
Lembaga pemasyarakatan. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitis dan empiris. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana 
dan anak didik pemasyarakatan. Di dalam LAPAS terdapat Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yaitu pranata 
untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. 

Mengenai istilah lembaga pemasyarakatan baru dikenal setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebelumnya digunakan istilah rumah penjara. 

Kalau ditinjau secara jujur, maka pelaksanaan pidana penjara dewasa ini belum sejalan dengan 
konsep Pemasyarakatan Narapidana Sahardjo. Dengan menjalankan konsep Sahardjo yang tidak 
menghendaki lapas menjadi “Sekolah Tinggi Kejahatan” dan berpegang pada prinsip negara “negara tidak 
berhak membuat narapidana menjadi lebih buruk sifatnya, dibandingkan dengan sebelum dijatuhi pidana”, 
maka kebijakan kriminal yang harus dianut adalah: “to protect and uphold the human rights of defenders, 
victims and potential victims of crime” (Cavadine & Dignan 2003; 5-6). Dengan memperhatikan tujuan 
pidana penjara yaitu mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat sebagai “law abiding citizens, maka 
program latihan kerja dalam lapas dan Community Based Corrections haruslah utama.6  

Dari laporan-laporan media massa diketahui bahwa banyak lapas di kota-kota besar telah mengalami 
kelebihan penghuni (overcrowded) narapidana.7 

Jumlah seluruh penghuni di lapas-lapas di Indonesia per September 2014 adalah: 159.704 orang 
(narapidana 110.035 dan tahanan: 49.669) yang terbagi atas Dewasa Pria: 147.031, Dewasa Wanita: 8.226, 
Anak Pria: 4.369 dan Anak Wanita: 78.8 Kelebihan penghuni ini disebabkan tingginya jumlah populasi lapas, 
karena kiriman dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, sedangkan fasilitas yang tersedia tidak cukup 
untuk menampung jumlah tersebut.9 

Lapas-lapas di Indonesia sebagian besar adalah warisan zaman Hindia Belanda karena itu 
fasilitasnya juga tidak memadai lagi, apalagi kalau terjadi “overcrowding”. Dengan kelebihan penghuni ini, 
ditambah dengan fasilitas yang tidak memadai lagi, ada kemungkinan pula terdapat penambahan beban 
kerja karena petugas pemasyarakatan (understaffing) dan hal ini dapat menimbulkan pula keresahan pada 
petugas. Dengan kondisi seperti ini maka kemungkinan terjadi pelanggaran hukum menjadi lebih besar. 
Pelanggaran seperti pemilikan dan penggunaan HP, Narkoba dan barang-barang terlarang lainnya, lebih 
mudah terjadi. Juga kemungkinan perkelahian dan kerusuhan antar narapidana menjadi lebih besar pula. 
Dan tentunya kemungkinan larinya narapidana dari lapas. 

                                                             
6 M. Ali Aranoval, Partispasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pemasyarakatan, dalam Hasanuddin Massaile dkk (2015) 

Refleksi 50 tahun Sistem Pemasyarakatan-Anatomi Pemasyarakatan dan upaya mengatasinya, Jakarta: Center for Detention 
Studies, hlm. 187-193. 

7 Mardjaman, dkk. Perlindungan dan Penghormatan Hak Pelanggaran Hukum, dalam Hasanuddin Massaile, dkk. (2015), 
Op.Cit, hlm. 163. 

8 Dindin Sudirman, Permasalahan yang dihadapi Pemasyarakatan, Op.Cit. hlm. 163.  
9 Ibid. 
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Mengenai lapas terbuka untuk napi dengan keamanan minimum (minum security). Dengan 
mengutamakan “to protect and uphold the human rights of offenders” dalam politik atau kebijakan kriminal 
negara, maka pemerintah seharusnya dapat mulai melaksanakan Lapas Terbuka (open prisons). 
Pembangunan lapas-lapas terbuka akan lebih murah dan dapat dipergunakan untuk menampung kelebihan 
penghuni lapas-lapas di sekitarnya. Tentunya penghuni lapas-lapas terbuka ini adalah para narapidana yang 
termasuk berisiko kecil akan melarikan diri, dari lapas atau napi yang perlu pengawasan keamanan minimum 
(minimum security prisoners). Apabila lapas menyediakan program pendidikan dan latihan kerja yang baik 
dan bermanfaat bagi napi, maka dapatlah diharapkan akan adanya insentif bagi napi untuk menyelesaikan 
tanggungjawab pidananya dan tidak melarikan diri. 

Lapas terbuka juga lebih manusia dan memberikan kepada napi juga rasa harga diri kembali. Kenyon 
J. Scudder yang mempimpin sebuah lapas terbuka di Amerika Serikat, mengatakan bahwa falsafah yang 
harus dianut oleh para petugas dari lapas terbuka ini adalah : “prisoners are people and that they must be 
returned to society with a better attitude that when they entered prison, that they must be thaught the dignity 
of honest work, given the opportunity to acquire new skills by which they may make an honest living and stay 
out of trouble”.10 

Dikatakan pula, adalah keliru pendapat yang mengatakan bahwa dengan menghukum seseorang 
dalam penjara dengan tembok-tembok tinggi, maka dia pasti akan bertobat. Ada kemungkinan dia akan ke 
luar dari lapas dengan rasa marah dan benci terhadap masyarakat yang telah mengurungnya tanpa memberi 
dia kesempatan untuk memperbaiki nasibnya. Sikapnya kemudian terhadap masyarakat dimana ia harus 
kembali, akan banyak tergantung pada bagaimana dia merasa diperlakukan di dalam lapas.  

Mengenai Lapas Terbuka (open prison) adalah sebuah sistem pemidanaan narapidana dengan 
tingkat pengawasan minimum (minimum security). Narapidana yang dapat masuk ke dalam model Lapas 

Terbuka ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Sudah memasuki masa asimilasi, yaitu masa pidana yang telah dijalaninya sudah separuhnya atau 
sudah menjalani setengah dari masa pidana termasuk remisi (potongan) yang telah didapatkan. 

b. Bukan narapidana yang bermasalah, dalam artian selama menjalani setengah masa pidananya tidak 
ada satupun melanggar tata tertib di dalam lapas. 

c. Bukan narapidana dengan kasus-kasus korupsi, terorisme, narkoba, Genosida (pelanggaran HAM 
berat), Human trafficking, Illegal Logging, Money Laundry dan kejahatan trans nasional lainnya.11 

Seorang narapidana yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dapat mengajukan sebuah litmas 
(penelitian kemasyarakatan) oleh saksi bimbingan kemasyarakatan di masing-masing lapas dan jika 
memenuhi syarat dapat diusulkan menjadi penghuni lapas terbuka ini. 

Lapas terbuka saat ini masih terbatas mengingat belum banyak lapas terbuka di Indonesia. Hingga 
akhir tahun 2010, menurut Dirjen Pemasyarakatan, telah ada 14 lapas terbuka di Indonesia. Beberapa lapas 
terbuka tersebut, diantaranya adalah di Cinere Jakarta, Padang, Jambi, Kendal Nusakambangan, Malang 
dan Mataram. 

Daya tampung lapas terbuka di Indonesia pada umumnya tidak banyak, seperti di Cinere Jakarta, 
lapas terbuka Cinere disebut juga dengan nama Kampung Asimilasi Gandul. Lapas terbuka Cinere ini hanya 
memiliki daya tamping 70 orang saja. Bangunan lapas terbuka ini tidak memiliki tembok tinggi yang 

                                                             
10 Kenyon J. Scudder (1952), Op.Cit. hlm. 5. 
11 http://koran-sindo.com/news,php?r=0&n=9&ndate=2016-06-08 ditelusuri pada 31 Agustus 2016. 

http://koran-sindo.com/news,php?r=0&n=9&ndate=2016-06-08
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mengelilingi lapas dan berada di tengah pemukiman, bila dilihat sekilas mungkin orang awam akan mengira 
bahwa itu adalah sebuah villa.12 

Grafik 1. Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penghuni dan Kapasitas Hunian di Indonesia Tahun 

2013-2018 

Sumber data: Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 
kementerian Hukum dan HAM, 2018 diakses pertanggal 21 Februasri 2018. 

Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa selisih antara jumlah total penghuni dan petugas 
lapas/Rutan mencapai angka 113.313 artinya overcrowding di Rutan/Lapas di Indonesia pada Februari 
2018 mencapai angka 91,69%. 

Situasi overcrowding di Rutan/Lapas ini akan mengakibatkan beberapa masalah. Pertama, program 
pembinaan (pembinaan kerja dan keterampilan, rehabilitasi medis dan sosial) tidak berjalan dengan baik, 
karena jumlah penghuni yang terlalu banyak. Kedua, banyaknya penghuni Rutan/Lapas yang melarikan diri 
karena perbandingan jumlah penghuni dan petugas pengamanan yang terlampau jauh.13 

Kondisi overcrowding Rutan/Lapas di Indonesia dalam kategori occupancy Rate. Kondisi 
overcrowding pada Lapas/Rutan di Indonesia per Desember 2017 mencapai 188%. Jika tolok ukur dengan 
mengunakan occupancy rate (jumlah tahanan per kapasitas resmi penjara). 14  Sebagaimana yang 
digunakan berbagai negara lain dalam melaporkan situasi dan kondisi lapas, maka situasi rutan/lapas di 
Indonesia termasuk dalam kategori extreme overcrowding (occupancy rate di atas 150%). 

Begitu juga tolak ukur occupancy rate dalam menilai situasi kepadatan Rutan/Lapas di Indonesia 
dilihat per UPT, termasuk dalam kategori extreme overcrowding yang persentasenya melebihi persentase 
rutan/lapas di tingkat nasional. Sebagai contoh UPT Cabang Rutan Bagan Siapi-api, Provinsi Sumatera 
Utara yang menempati angka overcrowding tertinggi di Indonesia hingga 824%. 

                                                             
12 Eva Achjani Zulfa, dkk. Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan. Depak (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2017, Hlm. 90. 
13  Supriyadi W. Eddyono, et.al, ed. Ancaman Overkriminalisasi dan satgnasi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: 

Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017, Institute for Criminal Justice Reoform, Jakarta, 2017, 
hlm.6. 

14 Istilah overcrowding untuk occupancy rate di atas 100%, critical overcrowding untuk occupancy rate di atas 120% dan 
extreme overcrowding untuk occupancy rate di atas 150%. 
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Dampak overcrowding terhadap Rutan dan Lapas di Indonesia adalah sebagai berikut: 

Dampak dari Overcrowding ini bagi narapidana dan keluarga narapidana jelas terasa dalam bidang 
ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Efek dari overcrowding ini, dengan ditahannya anggota keluarga, 
adalah pada hilangnya sumber pendapatan dan penurunan kondisi kehidupan keluarga narapidana dari 
pelbagai aspek. Stigma sosial yang disandang sebagai narapidana maupun keluarga narapidana juga 
mempersulit proses reintegrasi ke masyarakat.  

Para tahanan ataupun narapidana sangatlah berisiko untuk kehilangan pekerjaan dan juga menjadi 
pengangguran yang berkepanjangan atau akan menghadapi kurangnya lapangan pekerjaan setelah 
dibebaskan. Stigma narapidana atau tahanan, ditambah dengan kehilangan kesempatan pendidikan atau 
pelatihan, pasti akan berdampak terhadap pendapatan seumur hidup narapidana atau tahanan. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBAHARUAN 

Penelitian ini telah berupaya untuk menggambarkan situasi overcrowding Rutan/Lapas di Indonesia, 
penyebab dan dampaknya bagi para penguhuninya, dampak keluarga dan masyarakat serta dampak pada 
overcrowding terhadap Negara. Penelitian ini memperoleh kesimpulan:  

Pertama, Rutan/Lapas di Indonesia berada dalam situasi mengkhawatirkan karena masuk kategori extreme 
overcrowding. Situasi overcrowding pada Rutan dan Lapas di Indonesia per Desember 2017 mencapai 
188%. Jika tolak ukur situasi kepadatan rumah tahanan/lapas di Indonesia digambarkan dengan 
menggunakan Occupancy rate (jumlah tahanan per kapasitas resmi penjara), maka situasi rutan/lapas di 
Indonesia termasuk dalam kategori extreme overcrowding (Occupancy rate di atas 150%).  

Kedua, kepadatan penjara yang mengalami extreme overcrowding tersebut memiliki kecenderungan pola 
yang pada umumnya disebabkan banyak faktor yang saling mempengaruhi. Faktor penyebab tersebut 
diantaranya adalah politik pemidanaan indonesia yang masih berorientasi pada pemenjaraan, pemidanaan 
eksesif terhadap kejahatan-kejahatan ringan (minor offences), kejahatan tanpa korban (Victimless Crime), 
penahanan pra persidangan (pre-trial detention) yang berlebihan, prosedural administrasi, asimilasi dan 
reintegrasi yang tidak teroptimalkan, minimnya akses Tersangka/Terpidana kepada Advokat untuk 
menghindarkan mereka dari jerat eksesif penahanan dan pemenjaraan dan masalah kelembagaan, 
sumberdaya manusia, dan sarana prasarana dari Ditjenpas hingga UPT Pemasyarakatan juga menjadi 
faktor pendorong terjadinya overcrowding di Rutan/Lapas.  

Ketiga, situasi overcrowding berdampak pada munculnya masalah-masalah hak asasi manusia, 
keamanan dan kesehatan bagi para penghuninya. Selain itu, situasi overcrowding juga berdampak pada 
keluarga para tersangka/terpidana, masyarakat dan Negara.  

Keempat, pengalaman di berbagai negara menujukkan adanya keberhasilan dalam menangani 
overcrowding. Secara umum, upaya mengatasi overcrowding dilakukan dengan: (i) menetapkan tujuan 
untuk mengatasi dampak-dampak negatif penahanan dan pemenjaraan, perlindungan HAM, keamanan dan 
kesehatan para penghuninya, keluarganya dan masyarakat, dengan memperhatikan sensitivitas gender dan 
kelompok-kelompok rentan, misalnya disabilitas, perempuan dan anak-anak; (ii) pembentukan kebijakan 
penanganan yang komprehensif dan berkesinambungan/simultan dalam jangka pendek, menengah dan 
panjang; Lebih spesifik penanganan overcrowding di berbagai negara dilakukan dengan membentuk 
serangkaian reformasi kebijakan pidana atau langkah-langkah strategis lainnya. Langkah-langkah tersebut 
diantaranya melalui: (i) reformasi pengelolaan sistem pemasyarakatan melalui pendekatan prison litigation, 
dekriminalisasi, depenalisasi dan diversi; (ii) reformasi pengaturan penahanan prapersidangan, berupa: (a) 
memperketat persyaratan penahanan pra-persidangan, (b) mempersingkat proses peradilan pidana 
(abbreviated trials) dan guilty pleas, (c) alternatif penahanan prapersidangan, serta (d) pretrial detention 
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hearings; dan (iii) penguatan alternatif pidana penjara. Kelima, merujuk dari situasi overcrowding, faktor-
faktor penyebab penyebab permasalahan overcrowding dan dampaknya di Indonesia. 

Strategi dan langkah-langkah penanganan overcrowding di Indonesia yang komprehensif dan multi-pihak 
dilakukan dengan upaya:  

1. Perubahan orientasi/reformasi politik hukum pidana dan sistem peradilan pidana, dengan melakukan 
politik dekriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana, 
membentuk dan mengembangkan kebijakan sanksi non-penjara (alternatives of imprisonments), 
keadilan restorative (restorative justice), serta membentuk hukum acara yang mampu menghentikan 
tindakan penahanan yang berlebihan;  

2. Mengefektifkan penerapan berbagai regulasi yang ada yang memberikan ruang sanksi atau pemidaan 
non-penjara;  

3. Memaksimalkan pemenuhan hak-hak narapidana dan mengefektifkan fungsi pembinaan;  
4. Peningkatan koordinasi antar penegak hukum dan membangun mekanisme pengawasan;  
5. Memperluas akses dan kualitas bantuan hukum bagi tersangka, terdakwa dan narapidana;  
6. Mengubah pola pikir penegak hukum terkait penahanan;  
7. Redistribusi narapidana;  

8. Penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan penguatan sarana dan prasarana di UPT dan 
Ditjenpas. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Sebagai kekuatan ekonomi nasional di era perdagangan bebas, menuntut 

perusahaan untuk dapat melakukan penyesuaian dengan mereorganisasi visi dan misi 

perusahaannya, tanpa terkecuali perusahaan BUMN.  BUMN perlu meningkatkan produktivitas 

dan efisiensi dengan melakukan privatisasi (privatization), mengikutsertakan swasta untuk 

menanamkan investasinya dalam pengelolaan perusahaan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 

19 Tahun 2003 tentang BUMN. Dengan tujuan meningkatkan kinerja dan produktifitas dengan 

berpedoman kepada tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sehingga 

dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa, banyak kendala dalam penerapan metode privatisasi dalam pembenahan dan 

penataan BUMN terutama terkait kekayaan negara yang dipisahkan dan kriteria BUMN yang 

dapat di privatisasi. Perlu adanya upaya serius, sistematis, berjenjang dan strategis dalam 

pembenahan dan penataan perusahaan negara dengan memperhatikan sisi hukum bisnis dan 

konstitusi negara. 

Tujuan: Menganalisis kebijakan privatisasi dan pengaruhnya terhadap perekonomian negara 

serta tanggung jawab negara atas kebijakan privatisasi.  

Metodologi: Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptis-

analisis menggunakan data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dan 

dilakukan pula pendekatan yuridis empiris untuk melakukan inventarisasi hukum positif yang 

berkaitan dengan Privatisasi BUMN. 

Hasil: Privatisasi BUMN merupakan suatu keputusan politik yang ditempuh pemeirntah melalui 

persetujuan DPR RI dalam pengelolaan perusahaan Negara. Politik privatisasi perusahaan negara 

tidak hanya terkait soal pergeseran kewenangan pada perusahaan negara, tetapi berkaitan dengan 

aspek ekonomi dan teknologi. Politik privatisasi perusahaan Negara bertujuan untuk 

menyelamatkan perusahaan Negara dalam persaingan pasar, dan meningkatkan kinerja usaha 

(line business) yang pada akhirnya akan memperoleh laba. Politik privatisasi perusahaan Negara 

harus tetap berpegang pada ketentuan dan makna dari Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Negara RI 

Tahun 1945. Sementara tanggung jawab negara terhadap kebijakan privatisasi adalah mengatasi 

dampak dari privatisasi itu sendiri terhadap masyarakat dan pihak ketiga. 

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Kekayaan Negara, Privatisasi, Reorganisasi. 
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I. PENDAHULUAN 

Salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah mensejahterakan masyarakat sebagaimana 
ditegaskan dalam Alinea keempat UUD Tahun 1945. Rumusan tersebut memberikan kewajiban kepada negara 
untuk melakukan pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Kesejahteraan masyarakyat menurut Martin Roestamy adalah  merupakan tanggung jawab negara 
sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini tidak terlepas dari dasar berdirinya negara Indonesia yang 
dibangun berdasarkan konsep negara kesejahteraan.1     

Dengan demikian, berpedoman pada Pancasila dan UUD Tahun 1945, sudah seharusnya Indonesia 
mengimplementasikan negara kesejahteraan dengan meningkatkan penguasaan kekuatan ekonomi nasional melalui 
unit-unit usaha tertentu yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, salah satunya 
dengan mendirikan perusahaan yang mayoritas atau sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, yang disebut dengan 
BUMN.   

Pemerintah Indonesia mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2003 tentang BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomis dan tujuan yang 
bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomis, BUMN mempunyai peran penting sebagai ujung tombak untuk 
mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasasi oleh pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang 
menguasai hajat hidup orang banyak seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi dikuasai oleh BUMN.   

Namun demikian peran BUMN dirasa belum dapat memenuhi harapan, hal ini dikarenakan kinerjanya yang 
kurang memuaskan sehingga tidak mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis global. Oleh karenanya BUMN 
perlu melakukan pembenahan dan penataan dengan berpedoman pada pengelolaan perusahaan yang baik 
berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), melalui privatisasi (privatization) sehingga 
perusahaan negara menjadi lebih baik dan professional serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan 
produktifitas untuk menghasilkan tambahan pendanaan tidak saja untuk menutupi devisit APBN tetapi juga untuk 
pengembangan BUMN itu sendiri.    

Dengan demikian alasan utama dilakukannya privatisasi BUMN adalah untuk menopang penerimaan negara 
dalam membantu mengurangi devisist anggaran, menciptakan efisiensi ekonomi, mengurangi intervensi pemerintah 
dan memberikan ruang bagi persaingan yang sehat dalam perekonomian nasional, karena Pemerintah menganggap 
kebijakan privatisasi memang sangat penting sebagai bagian dari reformasi BUMN yang mengacu kepada 
keikutsertaan masyarakat umum dan swasta asing maupun domestik untuk akses pendanaan, pasar, teknologi serta 
kapabilitas untuk bersaing di pasar bebas. Selain itu langkah yang ditempuh pemerintah  melakukan reformasi 
BUMN adalah melalui Restrukturisasi yang merupakan upaya peningkatan posisi kompetitif perusahaan melalui 
penajaman fokus bisnis perbaikan skala usaha dan penciptaan Core Competences.    
 

II. METODOLOGI 
 

Metode Penelitian dalam makalah ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptis-analisis 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang 
diteliti. Data sekunder tersebut berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum 
tersier dan dilakukan pula pendekatan yuridis empiris untuk melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan 
dengan Privatisasi BUMN. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Peran BUMN dalam Pembangunan 
Dalam kancah perekonomian nasional di Indonesia BUMN memegang peran penting dalam 

penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menunjang 
pertumbuhan ekonomi (PDB) dan berperan pula sebagai penyedia barang/jasa public (public goods and 
services) yang belum tersentuh oleh perusahaan swasta, menjalankan keperintisan usaha, menyediakan 
kebutuhan hajat hidup orang banyak (public service obligation), dan mencari keuntungan. Tujuan pendirian 
perusahaan negara juga untuk membantu pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.2 

                                                 
1
 Martin Roestamy, Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti bagi Asing (dihubungkan dengan hukum 

pertanahan), Bandung, Penerbit : PT. Alumni, 2011, hlm 4. 
2
 Mahmuddin Yasin, Membangun Organisasi Berbudaya: Studi BUMN, 2013, Penerbit Mizan Publika, Bandung, 

hlm.143 
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Pasal 2 UU Nomor 19 Tahun 2003,3 disebutkan terdapat 5 (lima) peran BUMN, yakni: 1. Memberikan 
sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. 2. Mengejar 
keuntungan. 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu 
tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. 4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang 
belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan badan usaha koperasi. 5. Turut aktif memberikan bimbingan 
dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah (UKM), koperasi dan masyarakat. 

Melihat perkembangan bisnis dewasa ini keberadaan BUMN sangat strategis, tidak saja sebagai agen 
pembangunan (agent of development) tetapi juga perusahaan yang mencari keuntungan (profit). Sementara 
BUMN sendiri terbagi atas 2 bentuk perseroan yang tujuannya berbeda, yaitu : 1. BUMN yang berstatus badan 
hukum sebagai perseroan terbatas (persero) dan Perseroan terbatas terbuka (persero Tbk) bertujuan mencari 
keuntungan (profit), dan 2. Badan Hukum BUMN yang berbentuk perusahaan umum (Perum), bertujuan melayani 
kebutuhan masyarakat (non profit). 

Kebijakan fiskal dalam APBN telah mengisyaratkan bahwa seluruh BUMN yang memperoleh keuntungan 
wajib memberikan sebagian labanya kepada negara melalui APBN setiap tahunnya, yang memang ini 
merupakan hak negara untuk memungut keuntungan yang diperoleh BUMN setiap tahun baik BUMN yang sdh 
listed maupun yang tidak pada Bursa Efek Indonesia. Jadi sudah menjadi kewajiban negara untuk terus 
mendukung kinerja seluruh BUMN agar dapat meningkatkan laba perusahaan. Semakin besar keuntungannya 
maka semakin besar pula bagian laba yang diperoleh pemerintah/negara. 

Dalam konteks kebijakan fiskal tersebut pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis antara 
lain memaksimalkan peran BUMN dalam bentuk baru yang lebih efisien. Peningkatan efisiensi dan produktifitas 
BUMN dilakukan salah satunya melalui privatisasi BUMN. Sehingga dengan demikian sasaran kualitatif yang 
dapat dicapai adalah menjadikan BUMN sebagai badan usaha berkarakteristik perusahan kelas dunia, yaitu 
berorientasi pada penciptaan nilai dengan kerja finansial dan operasional, berorientasi pada pengembangan core 
competencies dengan fokus pada industri sekunder tertier (hilir). 

UUD 1945 menetapkan, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Pengertian dikuasai oleh negara tidak mutlak harus dimiliki dan 
dikelola oleh Negara atau pemerintah, tetapi dapat melibatkan atau mengalihkan kepada pelaku usaha swasta. 
Artinya dalam perjalanan waktu ada pergeseran pengertian hajat hidup orang banyak. Sebagai contoh, 9 
kebutuhan pokok semula dikelola dan dikendalikan oleh pemerintah, sekarang hanya 2 yang dikelola dan 
dikendalikan oleh pemerintah melalui Perum Bulok yaitu Beras dan Gula. Dibidang Telekomunikasi, sejak 
diterbitkannya UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pemerintah tidak lagi menguasai PT. Telkom 
tetapi berbagi kepada PT. Indosat. 

Dengan demikian seperti disampaikan oleh Prof.DR.Safri Nugraha, S.H,M.H., peranan pemerintah juga 
mengalamai perubahan dari pengertian klasik government, sebagai pemerintah telah bergeser menjadi 
governance sebagai kepemerintahan, yaitu keseluruhan aktivitas lembaga negara untuk menjalankan tugas-
tugas Negara bagi kemaslahatan Negara, Bangsa dan Masyarakat. Hal ini mengakibatkan perubahan kedudukan 
pemerintah, yang tadinya merupakan penguasa tungggal di suatu Negara menjadi pemerintah sebagai salah 
satu pelaku, disamping sektor swasta dan masyarakat sebagai mitra yang sejajar dalam kerangka 
kepemerintahan (governance).4 

Pentingnya penataan yang berkelanjutan (sustainable) atas pelaksanaan peran BUMN dalam sistem 
perekonomian nasional, terutama upaya peningkatan kinerja dan nilai (value) perusahaan, terutama yang 
usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Nilai value disini maksudnya, bahwa perusahaan tidak lagi 
dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak hanya pada single bottle lines, yaitui : “Nilai perusahaan 
(corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja, tetapi tanggung jawab 
perusahaan harus berpijak pada triple bottom lines, yaitu berupa : finansial, sosial dan lingkungan. Kondisi 
keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan 

                                                 
3
 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Sebelum lahirnya undang-undang ini, ada UU Nomor 86 Tahun 1958 

tentang Perusahaan Negara. Kemudian lahir PERPU Nomor 19 Tahun 1960. Pada masa pemerintahan Orde Baru 

dibawah kepemimpinan Presiden Suharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 yang intinya 

pemisahan lembaga/badan hukum perusahaan Negara yang terdiri dari: Perusahaan Negara Jawatan (Perjan); 

Perusahaan Negara Umum (Perum) dan Perusahaan Negara Perdagangan (Persero). Setelah itu Presiden Suharto 

menerbitkan UU Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara.. 
4
 Sunaryati Hartono (2006) Bhineka Tunggal Ika sebagai Asas Hukum Nasional, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung. 
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(sustainable). Keberlanjutannya perusahaan akan terjamin apabila perusahaan juga turut memperhatikan 
dimensi sosial dan lingkungan hidup5. 

Skala usaha internasional dalam pendapatan, produksi, pemasaran dan kemampuan pendanaan dengan 
akses global serta usaha yang terfokus dan terintegrasi dalam satu sektor tertentu. Terdapat indikasi bahwa 
upaya-upaya penyehatan restrukturisasi usaha oleh masing-masing badan usaha belum terlaksana secara 
optimal, baik karena kendala internal maupun eksternal. Hal ini tentunya akan memberikan dampak kepada segi-
segi pembangunan nasional. 

Dalam perkembangan teori hukum pembangunan sangat penting sebagai perwujudan tujuan negara. 
Teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja memiliki pemikiran bahwa hukum 
merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam  maysarakat.6 

 
B. Privatisasi BUMN dan Permasalahannya 

Tujuan privatisasi BUMN sebagaimana ketentuan Pasal 74 UU Nomor 19 Tahun 2003 menyebutkan: 1) 
memperluas kepemilikan masyarakat atas (perusahaan) persero; 2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas 
perusahaan; 3) menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik/kuat; 4) menciptakan 
struktur industri yang sehat dan kompetitif; 5) menciptakan (perusahaan) persero yang berdaya saing dan 
berorientasi global; 6) menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapitalisasi pasar; 7) meningkatkan 
kinerja dan nilai tambah perusahaan. 

Model Privatisasi BUMN ini merubah pola interaksi antara pemerintah dan sektor swasta dan mengalihkan 
kepemilikan perusahaan dari pemerintah kepada pihak swasta dan/atau masyarakat. Privatisasi dapat juga 
diartikan sebagai penjualan atau pengalihan secara berkelanjutan setidaknya 50 persen saham milik pemerintah 
kepada swasta. 

Privatisasi juga merupakan pemindahan secara permanen aktivitas produksi barang dan jasa yang 
dilakukan oleh perusahaan negara kepada perusahaan swasta atau dalam bentuk organisasi non-publik seperti 
lembaga swadaya masyarakat (LSM). Privatisasi juga dapat diartikan sebagai tindakan mengurangi peran 
pemerintah atau meningkatkan peran swasta khususnya dalam aktivitas yang menyangkut kepemilikan atas 
aset-aset.7 

Setidaknya ada 5 (lima) hal yang melatarbelakangi dilakukannya Privatisasi BUMN, yaitu : pertama, 
Inefisiensi yang terjadi pada BUMN, kedua, Pengelolaan BUMN yang tidak professional dan transparan, ketiga, 
Integrasi vertical yang berlebihan pada BUMN, keempat, Praktik-praktik illegal dan korupsi di tubuh BUMN, 
kelima, Pembentukan anak/cucu prusahaan yang tidak terkontrol dan bidang usaha yang tidak linier dengan core 
bisnis perusahaan induknya.  

Kebijakan Privatisasi tidak terlepas dari politik ekonomi (political economic) suatu negara, seperti yang 
diungkapkan World Bank (2002) bahwa keberhasilan privatisasi tidak dapat dilepaskan dari aspek politik 
ekonomi.        Keterlibatan DPR serta kegiatan manajemen perusahaan yang bersangkutan akan sangat 
menentukan keberhasilan privatisasi.  Sementara teori privatisasi muncul dari argumen bahwa Negara gagal 
dalam mengelola perekonomian. Sementara itu, teori monopoli berpendapat bahwa BUMN sering mendapatkan 
keistimewaan (privilege) sehingga perusahaan Negara tidak efisien karena perlakuan istimewa tersebut. Teori 
property rights berangkat dari gagasan bahwa perusaahaan swasta lebih efisien dan optimal dalam 
memberdayakan aset yang dimiliki karena mendapatkan insentif dari property rights yang dimiliki. Sedangkan 
BUMN tidak memiliki insentif yang membuatnya lebih efisien. Teori principal-agent menyatakan bahwa 
perusahaan swasta akan tunduk kepada pemegang saham. Sedangkan BUMN tidak bisa tunduk dan kurang bisa 
diatur karena tidak jelas pemegang sahamnya.8 

Privatisasi BUMN berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003. Secara filosofis dan yuridis 
pelaksanaan privatisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan pasal 
33 UUD 1945. Karena UU Nomor 19 Tahun 2003 mempunyai landasan dan tujuan yang sama dengan UUD 
1945. 

                                                 
5
 Muhamad Hudory dan Muhammad Taufiq, Urgensi Etika Bisnis Dalam Mewujudkan Tanggung Jawan Sosial Dan 

Lingkungan Perusahaan Sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Jurnal Living 

Law, Vol.11, No.1, 2019. hlm 50-60. 
6
 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hlm 53. 

7
 DR.Riant Nugroho dan Randy R.Wrihatnolo,MA, Manajemen Privatisasi BUMN, Cetakan Pertama, Penerbit 

PT.Elex Media Kumputindo, Jakarta, 2008, hlm.66-68. 
8
 Muchayat, Badan Usaha Milik Negara: Retorika, Dinamika dan Realita Menuju BUMN yang Berdaya Saing, 

2010, Cetakan I, Penerbit Gagas Bisnis, hlm 104 
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BUMN salah satu bagian dari pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional yang berdasarkan 
demokrasi ekonomi dan salah satu sarana (alat) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. 

Tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan privatisasi orientasinya lebih kepada pencarian pendanaan guna 
mengurangi atau menutupi defisit anggaran karena beban hutang bukan untuk pengembangan usaha, sehingga 
menyebabkan pro dan kontra. Munculnya penolakan dan demo dari karyawan dan masyarakat menunjukkan 
bahwa privatisasi bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah transformasi sosial, di 
dalamnya menyangkut landasan konstitusional privatisasi, sejauh mana privatisasi bisa diterima oleh 
masyarakat, karyawan dan elit politik, sehingga tidak menimbulkan gejolak.  

Selain itu Privatisasi membuat peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi khususnya pada sektor 
usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau sektor-sektor usaha yang vital dan strategis bagi negara 
tidak lagi dominan, contoh kasus Privatisasi BUMN PT.Indosat yang merupakan sektor usaha vital dan strategis 
untuk kepentingan teknologi informasi, pertahanan dan keamanan negara dikuasai dan dikontrol oleh pihak 
swasta asing. Penjualan saham atau pengalihan pengelolaan PT. Indosat telah menunjukan pelanggaran 
terhadap Pasak 33 ayat 4 UUD Tahun 1945 dan melanggar prinsip nasionalisme. Bagaimana pemerintah dapat 
mengontrol dan mengendalikan hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang telah dialihkan 
pengelolaannya kepada pihak swasta ?, atau dengan kata lain bagaimana pembangunan ekonomi yang diatur 
didalam Pasal 33 UUD 1945 dapat mencapai tujuan Negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena 
sebagian besar keuntungan dan deviden atau laba perusahaan masuk ke kantong swasta. 

Dan banyak lagi permasalahan BUMN yang ada, seperti dalam Pasal 76 UU Nomor 19 Tahun 2003 
tentang BUMN yang menyangkut kriteria BUMN yang dapat diprivatisasi antara lain menyebutkan bahwa 
industri/sektor usahanya harus kompetitif dan teknologinya yang cepat berubah. Ketentuan ini tidak jelas, apa 
yang dimaksud dengan teknologi yang cepat berubah dan sektor usahanya harus kompetitif. Kemudian terkait 
status kemandirian BUMN terdapat dualisme penerapan undang-undang, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana 2 undang-
undang tersebut mengkategorikan BUMN sebagai entitas public dan bagian dari keuangan negara meskipun 
telah dipisahkan. Kategori itu memberikan konsekuensi bahwa tata cara penggunaan kekayaan BUMN harus 
dilakukan sesuai dengan ketentuan penggunaan keuangan atau kekayaan negara. Sementara UU Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan menghendaki agar BUMN Persero dalam melakukan kegiatan usahanya tunduk 
pada hukum korporasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Paslal 11 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, 
yang mengatur bahwa terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi 
Perseroan Terbatas. 

Selain soal permodalan yang menjadi dualisme hukum atas pemahaman terhadap kekayaan BUMN yang 
terpisah dari kekayaan negara, persoalan lain yang juga penting adalah terkait pendirian anak, cucu, cicit usaha 
Perseroan. Banyak perusahaan BUMN yang mendirikan anak, cucu dan cicit perusahaan sebagaimana yang 
telah diuraikan diatas.  

Tidak ada ketentuan perundang-undangan yang melarang suatu perusahaan  BUMN untuk memiliki 
sejumlah perusahaan anak, dimana perusahaan BUMN tersebut merupakan perusahaan induk atau Holding 
Company. Namun demikian pembentukan anak perusahaan harus mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu :  
a. aspek kemanfaatan; 
b. aspek keuangan atau permodalan; 
c. aspek efisiensi; 
d. aspek profesionalisme pengelolaan usaha (manajemen); dan,  
e. aspek persaingan usaha.  

Karena tidak sedikit dari unit usahanya ini bergerak dalam bidang usaha yang tidak sejalan (linier) dengan 
core bisnis perusahaan induknya. Memang tidak ada ketentuan yang melarang perusahaan BUMN yang memiliki 
anak usaha yang jenis usahanya atau bidang usahanya tidak liner dengan bidang usaha perusahaan induknya,. 
Namun demikian tidak sedikit usaha yang digeluti oleh anak usaha BUMN tidak perform bahkan cenderung 
merugi, hal ini akan membebani perusahaan induknya yang pada akhirnya tidak dapat memberikan kontribusi 
atau value berupa deviden kepada perusahaan induknya. 

Selain itu pembentukan anak, cucu atau cicit usaha lebih kepada sekedar memenuhi kebutuhan 
manajemen atau stakeholder dalam pelaksanaan proyek dalam waktu tertentu. Tidak sedikit pula dalam 
penempatan SDM dalam jabatan tertentu tidak sesuai dengan kopetensi keahliannya, sehingga dalam 
mengeluarkan dan menyusun program kerja serta memutuskan kebijakan seringkali menimbulkan 
ketidaksesuaian dan kegaduhan karena kurangnya pemahaman atas bisnis yang dijalankan.  

 
C. Politik Privatisasi dan Tanggung Jawab Negara 
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Privatisasi BUMN merupakan suatu keputusan politik yang diambil pemerintah dan DPR RI dalam 
pengelolaan perusahaan negara, yang mengandung konsekuensi kekuasaan, kendali dan kepemilikan (modal) 
negara terhadap BUMN akan berkurang bahkan tidak ada sama sekali.  

Politik Privatisasi perusahaan negara harus tetap perpegang kepada makna dan ketentuan dari Pasal 33 
ayat (2) dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945, bukan sekedar mempertimbangkan pergeseran atau pengurangan 
atau pengalihan kewenangan negara, tetapi terkait dengan aspek ekonomi, seperti struktur pasar-tingkat 
persaingan pasar (oligopolitik atau pasar bebas), struktur industry (industry hulu-hilir), teknologi dan aspek 
ekonomi lainnya. 

Politik privatisasi BUMN di Indonesia juga tidak terlepas dari kecenderungan globalisasi perdagangan 
atau pasar bebas (free trade). Pemikiran ini antara lain didukung oleh Prof.John Williamson tahun 1993 - ekonom 
dari the Institute of International Economics, Washington,DC, AS yang menyatakan bahwa setiap negara 
(berkembang) yang meminta (bantuan) pinjaman ke lembaga keuangan internasional seperti the IMF dan the 
World Bank hendaknya memenuhi persyaratan antara lain melakukan privatisasi, yaitu swastanisasi perusahaan 
negara.9 

Kebijakan privatisasi perusahaan negara dalam kontek untuk mensejahterakan rakyat sebenarnya harus 
lebih berorientasi kepada peningkatan perekonomian dibandingkan dengan kepentingan politik. Namun dalam 
konteks politik fiskal, privatisasi diartikan sebagai upaya penyelamatan anggaran negara, karena pemerintah 
akan mendapatkan dana segar (fresh money) dari penjualan atau pengalihan sebagian saham BUMN untuk 
menyelamatkan beban anggaran negara yang cenderung defisit. Dengan demikian seharusnya alasan ekonomi 
harus menjadi prioritas negara untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan negara bukan sekedar 
memenuhi politik fiskal negara, khususnya dalam menutup defisit anggaran dan kerugian yang dialami BUMN. 

Privatisasi ternyata bukan urusan mudah, dan sudah banyak negara selain Indonesia, misalnya Taiwan, 
meskipun perusahaan-perusahaan yang dijual sepenuhnya sehat namun justru mengalami kerugian besar akibat 
swastanisasi tersebut.  

Kalau kita telaah lebih mendalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, 
jelas dikatakan bahwa Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimilikim oleh negara melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian bahwa 
kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dari anggaran negara (APBN). Oleh sebab itu, 
perubahan kepemilikan modal pada perusahaan negara tidak berpengaruh secara langsung terhadap anggaran 
negara. 

Dengan berbagai problematika seputar pelaksanaan privatisasi perusahaan negara, sudah saatnya 
pemerintah mengambil tindakan nyata dalam rangka menata kembali semua regulasi yang terkait dengan 
privatisasi perusahaan negara dan mengembalikan aset negara yang “terlanjur” beralih kepemilikannya dari 
negara ke swasta, untuk kesejahteraan rakyat dan harga diri bangsa. Oleh karenanya, langkah privatisasi yang 
dilakukan oleh pemerintah terhadap BUMN salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan 
kinerja BUMN tersebut supaya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar (baik) kepada perekonomian 
nasional dan kepada masyarakat harus dilakukan secara hati-hati dan mengedepankan peningkatan kinerja 
perusahaan dan kemanfatannya bagi masyarakat. 

Berpijak dari uraian di atas, yang menjadi permasalahan krusial adalah, apakah kebijakan privatisasi 
BUMN sudah sesuai dengan tujuan pendirian BUMN itu sendiri dan apakah kebijakan merupakan solusi paling 
baik untuk meningkatkan kinerja BUMN dan laba BUMN dibandingkan dengan strategi lain seperti restrukturisasi 
manajemen dan reorientasi lini usaha (business line) ?. Dan apakah privatisasi BUMN bertujuan untuk 
memperkuat permodalan dan meningkatkan kinerja perusahaan untuk menghadapi ketatnya persaingan pasar 
global saat ini dan meningkatkan kontribusi penerimaan negara dalam APBN? 

Dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah memiliki tanggung jawab besar guna menyelamatkan 
perekonomian negara dari kehilangan unit-unit usaha yang sgtrategis dan vital yang menjadi kepentingan hajat 
hidup orang banyak.  

 
IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

A. Kesimpulan 
Sudah menjadi kesan umum bahwa BUMN di Indonesia lebih kepada memperlihatkan citra birokrasi 
pemerintahan dari pada sebuah unit usaha yang mandiri dan profesional. Kesan tersebut sudah melekat pada 
BUMN sebagai mesin ATM bagi pemerintah. Dengan masalah strategis yang dihadapi BUMN diantaranya 
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struktur keuangan dan modal yang tidak memadai dan belum terimplementasikannya prinsip-prinsip Good 
Corporate Governance. Privatisasi merupakan trend global yang sedang melanda diseluruh belahan bumi 
menjadi salah satu kebijakan strategis yang dilakukan oleh manajemen BUMN untuk meningkatkan efisiensi 
pengelolaan BUMN. Untuk itu dari urain diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 
1. Privatisasi telah mengakibatkan perubahan status kepemilikan dan status hukum kelembagaan dan 

keuangan BUMN.  
2. Tujuan pokok privatisasi adalah untuk meningkatkan kinerja (skala mikro), efisiensi dan produktifitas 

usaha perusahaan Negara, memberikan kontribusi finansial, mempercepat penerapan prinsip-prinsip 
Good Corporate Governance, membuka akses ke pasar internasional, dan alih teknologi serta transfer 
best practice kepada badan usaha, perubahan bjudaya serta memperbaiki perekonomian nasional (skala 
makro).  Namun privatisasi tidak menjamin perusahaan negara akan memperoleh laba, bergantung 
kepada sejauhmana top manajemen perusahaan (corporate leadership) mampu mengelola bisnis dengan 
inovasi dan strategi yang tepat. 

3. Keputusan melakukan privatisasi kepada beberapa BUMN merupakan suatu langkah politik yang masih 
sesuai dengan Pasal 33 UUD Negara Tahun 1945 dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, tetapi 
ada kesalahan dalam menentukan perusahaan negara mana yang layak untuk diprivatisasi.  

4. Privatisasi merupakan kebijakan yang multi makna (multi meaning), baik secara ideologis dapat dimaknai 
meminimalisir/mengecilkan/mengurangi peran negara, secara manajemen bermakna meningkatkan 
efisiensi pengelolaan usaha dan meningkatkan nilai (value) perusahaan, dan secara anggaran dapat 
dimaknai sebagai pengisi kas negara atau suntikan anggaran untuk mengurangi atau menutup anggaran 
yang sedang difisit.  

5. Privatisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-
jawaban, kewajaran, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar (domestik dan 
internasional) dan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 
governance).  

6. Kontribusi terbesar dari BUMN barasal dari pajak, lalu deviden, baru kemudian dari hasil privatisasi. 
Dengan demikian apabila kita mengharapkan kontribusi yang lebih besar dari BUMN bagi perekonomian 
nasional, maka langkah logis yang harus dilakukan adalah menyehatkan BUMN sehingga dapat memberi 
kontribusi berupa pajak dan deviden dalam jumlah yang lebih besar lagi 

7. Privatisasi hanya merupakan salah satu komponen, dan akan menjadi langkah tepat jika didukung oleh 
kondisi tertentu, dan yang utama adalah adanya infrastruktur hukum dan ekonomi yang memadai, serta 
kemampuan pemerintah dalam melakukan swastanisasi itu sendiri harus sesuai prosedur yang benar dan 
transparan. 

8. Privatisasi bukanlah satu-satunya cara dalam melakukan pembenahan dan penataan BUMN. 
  

B. Kebaruan 
1. Manajemen BUMN harus menyadari bahwa setelah privatisasi dilakukan, pengawasan bukan hanya dari 

pihak pemerintah akan tetapi juga investor yang menanamkan modalnya ke BUMB tersebut; 
2. Privatisasi harus dikembangkan sebagai strategi bisnis, bukan sebagai strategi anggaran – untuk 

menambal difisit anggaran, dan keuntungan atau laba perusahaan negara digunakan untuk 
pengembangan perusahaan negara itu sendiri bukan untuk menutupi deficit APBN; 

3. Pemerintah harus berani merevisi peraturan perundang-undangan terkait perusahaan negara tertutama 
yang menyangkut ketentuan kekayaan negara yang dipisahkan dan syarat perusahaan negara yang 
dapat diprivatisasi serta klausul yang menegaskan syarat pendirian anak/cucu usaha. Sehingga dapat 
menetapkan peraturan yang benar-benar kondusif sehingga kebijakan privatisasi yang dilakukan dapat 
memperbaiki perekonomian nasional (skala makro) dan meningkatkan kinerja BUMN (skala mikro); 

4. Privatisasi harus diberikan batasan pada perusahaan negara yang tidak penting bagi negara dan tidak 
menyentuh hajat hidup orang banyak, sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Baru-baru ini pemerintah mulai menerbitkan sertipikat tanah elektronik. 

Penerbitan sertipikat tanah elektronik ini dilaksanakan secara bertahap dan masih uji coba dari 

tahun 2019, melihat juga respon dan gejala yang terjadi di masyarakat dalam menanggapi adanya 

penerbitan sertipikat tanah elektronik tersebut. Tujuan pemerintah dalam pelaksanaan pembuatan 

sertipikat tanah elektronik yaitu untuk meminimalisasi sengketa atas tanah dan pemalsuan. 

Namun, masih banyak pertanyaan dari masyarakat tentang keamanan dari sertipikat tanah 

elektronik tersebut, dikarenakan isu pun menyebar bahwa sertipikat tanah yang fisik akan ditarik 

dan kemudian diganti dengan sertipikat tanah elektronik. Namun begitu, masih ada yang menjadi 

permasalahan dalam topik pembuatan sertipikat tanah elektronik, seperti : 1) Kurangnya 

pemahaman dan antusias masyarakat mengenai pentingnya pembuatan dan pemilikan sertipikat 

tanah baik secara analog maupun sebagai perkembangan saat ini berupa sertipikat tanah secara 

elektronik; 2) Masih adanya kelemahan dari pembuatan dan penerbitan sertipikasi tanah 

elektronik; 3) Masih adanya kerugian yang diterima masyarakat yang mulai mencoba pembuatan 

dan penerbitan sertipikat tanah elektronik, yaitu dari segi perlindungan hukum; 4) Pelaksanaan 

pembuatan dan penerbitan sertipikat tanah elektronik masih bertahap dan masa uji coba dari segi 

efisiensi, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila suatu saat mengalami sengketa atas 

kepemilikan tanah. 

Tujuan: Untuk mengkaji dan mengetahui tentang penegakan hukum pemerintah dalam 

pembuatan sertipikat tanah elektronik, dan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan hukum 

sertipikat tanah elektronik di Kota dan Kabupaten Bogor. 

Metodologi: Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan dua disiplin 

ilmu melalui teknik random sampling dan purposive sampling yang disesuaikan dengan sampel 

yang dipilih. Data yang diteliti meliputi data primer yaitu data yang diperoleh dari informasi 

yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak terkait yang berada pada institusi Kantor BPN, 

dan data sekunder merupakan data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan 

data primer, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
 

Hasil: Pelaksanaan sertipikat tanah elektronik sudah dilakukan di berbagai Kantor Agraria dan 

Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di daerah, seperti salah satunya di Kota 

dan Kabupaten Bogor. Pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah elektronik ini dilakukan secara 

bertahap, temasuk melakukan penggantian sertipikat tanah dari bentuk fisik menjadi sertipikat 

tanah elektronik. Namun, perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai penegakan hukum dan 

juga kebijakan hukum yang sedang dijalani pemerintah dalam pembuatan dan penerbitan 

sertipikat tanah elektronik. 

Kata Kunci: Implementasi, Tanah, Sertipikat Elektronik 
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I. PENDAHULUAN 

 Seiring telah terbiasanya masyarakat dalam kondisi pandemik ini yang mengharuskan mereka melakukan 
kegiatannya melalui internet, membuat masyarakat Indonesia merubah kebiasan transaksi konvensionalnya menjadi 
transkasi yang dilakukan secara elektronik. Hal ini terjadi karena juga harus disertai itikad baik yang disertai dengan 
kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, karena dalam transaksi elektronik malah 
lebih berpotensi terjadinya wanprestasi yang disebabkan oleh para pihak dengan tidak harus bertemu untuk 
melakukan transaksi tersebut. 

 Oleh karena itu, pemerintah telah mengundangkan peraturan sebagai penyeimbangnya yaitu dengan 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang selanjutnya disebut 
dengan UU ITE. Telah diuraikan dalam Pasal 1 ayat (2) UU ITE yang menyatakan bahwa, Transaksi elektronik 
adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media 
elektronik lainnya. 

 Baru-baru ini pemerintah mulai menerbitkan sertipikat tanah elektronik. Penerbitan sertipikat tanah 
elektronik ini dilaksanakan secara bertahap dan masih uji coba dari tahun 2019, melihat juga respon dan gejala yang 
terjadi di masyarakat dalam menanggapi adanya penerbitan sertipikat tanah elektronik tersebut. Tujuan pemerintah 
dalam pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah elektronik yaitu untuk meminimalisasi sengketa atas tanah dan 
pemalsuan. Namun, masih banyak pertanyaan dari masyarakat tentang keamanan dari sertipikat tanah elektronik 
tersebut, dikarenakan isu pun menyebar bahwa sertipikat tanah yang fisik akan ditarik dan kemudian diganti dengan 
sertipikat tanah elektronik. Namun begitu, masih ada yang menjadi permasalahan dalam topik pembuatan sertipikat 
tanah elektronik, seperti :  

1. Kurangnya pemahaman dan antusias masyarakat mengenai pentingnya pembuatan dan pemilikan sertipikat 
tanah baik secara analog maupun sebagai perkembangan saat ini berupa sertipikat tanah secara elektronik; 

2. Masih adanya kelemahan dari pembuatan dan penerbitan sertipikasi tanah elektronik; 
3. Masih adanya kerugian yang diterima masyarakat yang mulai mencoba pembuatan dan penerbitan sertipikat 

tanah elektronik, yaitu dari segi perlindungan hukum; 
4. Pelaksanaan pembuatan dan penerbitan sertipikat tanah elektronik masih bertahap dan masa uji coba dari segi 

efisiensi, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila suatu saat mengalami sengketa atas kepemilikan tanah. 

 

II. METODOLOGI 

 Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan dua disiplin ilmu melalui teknik random 
sampling dan purposive sampling yang disesuaikan dengan sampel yang dipilih. Data yang diteliti meliputi data 
primer yaitu data yang diperoleh dari informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak terkait yang berada 
pada institusi Kantor BPN, dan data sekunder merupakan data yang mendukung keterangan atau menunjang 
kelengkapan data primer, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pendaftaran tanah adalah suatu kegiatan administrasi yang dilakukan pemilik terhadap ha katas tanah, baik 
dalam pemindahan hak ataupun pemberian dan pengakuan hak baru. Kegiatan pendaftaran tesebut memberikan 
suatu kejelasan status terhadap tanah dan bangunan. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa, Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan 
daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas rumah susun srta hak-hak tertentu 
yang membebaninya. 

 Sertipikat tanah diterbitkan dalam bentuk cetak kertas. Sertipikat tersebut dilengkapi dengan hologram 
berlogo BPN, yang ditambahkan untuk menghindari pemalsuan sertipikat. Pada saat ini pemerintah mulai 
mengimplementasikan sertipikat tanah dalam bentuk digital, atau disebut juga sertipikat tanah elektronik. Pada 
sertipikat dalam bentuk digital, sangat mudah dilakukan proses penggandaan. Proses manipulasi pada data digital 
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juga mudah dilakukan. Sehingga pelru mekanisme untuk mengeahui bahwa suatu sertipikat digital, tidak mengalami 
perubahan dari aslinya.1 Untuk mengamankan suatu dokumen dri modifikasi yang tidak sah, digunakan juga sutu 
metode yang disebut dengan digital signature atau e-signature. Sebagaimana dalam peraturan terbaru yang 
mengatur Sertipikat Elektronik yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, pengertian dari sertipikat elektronik sendiri terdapat pada Pasal 1 
ayat (8), yang menyatakan bahwa, Sertipikat Elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-el adalah Sertipikat yang 
diterbitkan melalui Sistem Elektronik dalam bentuk Dokumen Elektronik. 

 Pelaksanaan sertipikat tanah elektronik sudah dilakukan di berbagai Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan 
Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di daerah, seperti salah satunya di Kota dan Kabupaten Bogor. Pelaksanaan 
pembuatan sertipikat tanah elektronik ini dilakukan secara bertahap, temasuk melakukan penggantian sertipikat 
tanah dari bentuk fisik menjadi sertipikat tanah elektronik. Namun, perlu adanya kajian lebih mendalam mengenai 
penegakan hukum dan juga kebijakan hukum yang sedang dijalani pemerintah dalam pembuatan dan penerbitan 
sertipikat tanah elektronik. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

 Pelaksanaan sertipikat tanah elektronik sudah dilakukan di berbagai Kantor Agraria dan Tata Ruang/ 
Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di daerah, seperti salah satunya di Kota dan Kabupaten Bogor. 
Pelaksanaan pembuatan sertipikat tanah elektronik ini dilakukan secara bertahap, temasuk melakukan penggantian 
sertipikat tanah dari bentuk fisik menjadi sertipikat tanah elektronik. Namun, perlu adanya kajian lebih mendalam 
mengenai penegakan hukum dan juga kebijakan hukum yang sedang dijalani pemerintah dalam pembuatan dan 
penerbitan sertipikat tanah elektronik. Sebenarnya, yang memungkin menjadi langkah terbaik adalah bahwa 
penggantian sertipikat tanah dalam bentuk fisik menjadi sertipikat tanah elektronik, tidak seharusnya menghilangkan 
sertipikat dalam bentuk fisik dan kemudian yang  diakui adalah sertipikat tanah elektronik, karena sertipikat tanah 
dalam bentuk fisik merupakan bukti otentik dan nyata yang bisa disimpan oleh pemiliknya sebagai bukti pertahanan 
kepemilikan status tanah dan bangunan apabila suatu saat mungkin mengalami sengketa. 

 

  

                                                 
1
  Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2010. 
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TABEL DAN GAMBAR 

Disajikan dalam lampiran dengan urutan kemunculan sesuai dengan yang di rujuk dalam isi artikel. Format 
penulisan tabel dan gambar dalam lampiran adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1 Uji Simultan  

     Sum of   Mean     

Model   Squares Df Squares F Sig. 

1 Regression 1596.040 2 798.020 99.589 .000ᵃ 

              

  Residual 576.946 72 8.013     

              

  Total 2172.987 74       

Sumber : SPSS 16 (2020)  

 

Tabel dan Gambar ditulis dalam format 1 kolom dengan mencantumkan sumber dan tahun. Judul 

tabel dan gambar ditulis dengan cetak tebal. Judul Gambar diletakkan dibagian bawah gambar. 

 

 

   Sumber : Jakarta Islamic Index (2019)  Judul Tabel diletakkan di bagian atas table.  

Gambar 1 Transaksi Trading Volume Activity Periode 2015 – 2019
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Abstrak 

Latar Belakang: Notaris adalah profesi hukum, notaris juga dikategorikan sebagai profesi 

mulia, artinya profesi notaris ini berhubungan langsung dengan aspek kebutuhan manusia yakni 

akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas suatu harta benda, kepemilikan, 

peristiwa perjanjian hukum, sekaligus hak dan kewajiban seseorang. Maka kesalahan atas akta 

yang dibuat notaris akan berdampak terhadap dicabutnya hak seseorang atau terbebaninya 

seseorang atas suatu kewajiban. 

Profesi notaris diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Di dalam undang-undang ini memposisikan notaris sebagai 

pejabat umum. Diatur juga mengenai peran, fungsi dan kewajiban notaris sebagai pejabat umum. 

Manakala terjadi kesalahan baik itu karena kesengajaan maupun kelalaian yang melanggar atau 

bertentangan terhadap peran, fungsi dan kewajiban tadi menimbulkan konsekuensi hukum 

berupa tanggungjawab. Pada penulisan ini penulis akan memfokuskan pada tanggungjawab 

terhadap pembuatan akta jual beli yang harus di jalankan oleh notaris. 

Tujuan: Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui, menganalisis sekaligus memaparkan 

tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta jual beli 

Metodologi: Metode yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif yaitu dengan 

pendekatan library research (penelitian pustaka) penelitian ini menitikberatkan pada penelusuran 

literatur-literatur hukum, pendapat para ahli dan tentunya peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  

Hasil: diketahui bahwa tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta jual beli hanya sebatas 

pada bagian awal dan akhir akta saja karena disana memuat tentang nama, kedudukan, posisi, 

hari tanggal notaris yang berwenang membuat akta tersebut. dengan demikian notaris 

menanggung tanggungjawab penuh baik secara formil maupun materil. Sedangkan pada isi akta 

notaris berkedudukan sama halnya seperti saksi. Notaris tidak bertanggungjawab atas 

ketidakbenaran materil yang disampaikan oleh para pihak. Lalu jika ada kesalahan pada bagian 

kepada dan akhir akta karena kelalaiannya dapat dituntut membayar sejumlah bunga kepada 

pihak yang dirugikan (para pihak pembuat akta jual beli) selain itu jika ada prosedur yang tidak 

dijalankan oleh notaris jika terjadi sengketa dikemudian hari maka dapat diajukan sebagai 

tergugat dua notaris tersebut. dengan demikian jika ada sengketa pada bagian isi akta maka 

notaris hanya bisa memberikan keterangan dimuka pengadilan layaknya saksi.  

Kata Kunci: Akta Jual Beli, Notaris, Tanggungjawab  
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I. PENDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris 
(selanjutnya dibaca UUJN) menyebutkan bahwa notaris 
sebagai pejabat umum yang memperoleh wewenang, 
sehingga akibat hukumnya adalah dalam pembuatan 
akta notaris mendapat kedudukan otentik dan 
mempunyai sifat eksekutorial. Kekuatan mengenai 
keotentikan akta yang dibuat bukan dipandang dari 
proses pembuatan akta tersebut akan tetapi didasarkan 
karena bentuk akta yang sudah ditetapkan oleh 
undang-undang, dan dibuat dihadapan pejabat yang 
berwenang, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1868 KUHPerdata yang menyatakan : “suatu akta 
otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di 
hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu 
dimana tempat akta itu dibuat.1 

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan 
oleh undang-undang, tujuannya adalah untuk 
mewujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan 
hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di 
hadapan notaris, bukan hanya sekedar perintah dari 
undang-undang saja, namun lebih dari itu semata-mata 
adalah karena kehendak para pihak yang 
berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban 
para pihak demi mewujudkan tujuan tadi. Akta otentik 
pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai 
dengan apa yang disampaikan para pihak kepada 
notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk 
memasukan bahwa apa yang dibuat dan termuat dalam 
akta notaris adalah benar dan sungguh dimengerti 
sesuai kehendak para pihak yaitu salah satu caranya 
dengan membacakan sehingga jelas isi akta tersebut, 
serta memberikan akses informasi terhadap peraturan 
perundang-undangan yang terkait bagi para pihak 
dalam penandatanganan akta. Dengan demikian para 
pihak dapat menentukan kebebasannya dalam 
persetujuan akan menandatangani akta atau tidak.2 

Hans Kelsen menciptakan suatu konsep terkait 
dengan kewajiban hukum, menurutnya kewajiban 
hukum adalah konsep tanggungjawab hukum. 
Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab 
untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat 
dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang 
berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan 
terhadap delinquent adalah karena perbuatannya 

                                                 
1
 Subekti dan Tjitrosedibjo, Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Undang-Undang Perkawinan, Pradnya 

Paramita, Jakarta, 2001, Hlm 475 
2
 M. Luthfian Hadi, Hukum Notariat dan Tanggung 

Jawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta, 2017, 

Hlm. 27 

sendiri yang membuat orang tersebut harus 
bertanggungjawab.3  

 Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya 
melekat tanggungjawab moral terhadap profesinya itu. 
Menurut Paul F. Camanisch menyatakan bahwa profesi 
adalah suatu masyarakat moral yang memiliki cita-cita 
dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki 
kekuasaan tersendiri dan tanggungjawab khusus. 
Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang 
disebut dengan Kode Etik Profesi.4 Pelanggaran 
terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan 
menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban 
profesi, baik itu bertanggungjawab secara adminitrasi 
maupun mengganti kerugian secara perdata atau lebih 
jauh lagi dapat juga bertanggungjawab secara pidana 
jika notaris jelas dan terang melanggar KUHP dalam 
melaksanakan tugasnya yaitu membuat akta otentik 
berupa akta jual beli. 

 

II. METODOLOGI 

 Metode yang penulis gunakan dalam penelitian 
ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, yaitu 
mengkonsepsikan dogma dan asas-asas hukum terkait 
tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta, 
khususnya akta jual beli. Penelitian ini dilakukan 
dengan penelusuran bahan-bahan kepustakaan 
(Library research) untuk selanjutnya digunakan sebagai 
bahan sekunder dan landasan dalam menganalisis 
permasalahan yang diteliti. Karena pendekatan 
penelitian menggunakan deskriptif analisis maka data 
yang penulis olah dari hasil penelitian kualitatif yaitu 
bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis 
teori-teori yang dimanfaatkan sebagai pengarah 
penelitian agar sesuai dengan fakta yang terjadi 
dilapangan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Teori Tanggungjawab Hukum 

Tanggungjawab dalam kamus hukum 
dikenal dengan sebutan liability dan 
responsibility, istilah yang pertama yaitu liability 
merujuk kepada pertanggungjawaban hukum 
yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang 
dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah 
keduanya yaitu responsibility lebih merujuk 
kepada pertanggungjawaban secara politik.5  

Lebih lanjut melihat pendapat Hans 
Kelsen bahwa menurutnya tanggung jawab 
hukum adalah seseorang yang 

                                                 
3
 Ibid, Hlm. 47 

4
 E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum, : Norma-Norma 

Bagi Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta, 1995. 
5
 HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 337 
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bertanggungjawab secara hukum atas suatu 
perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul 
tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa 
dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam 
hal perbuatan yang bertentangan.6 

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai 
tanggungjawab terdiri dari :7 

a. Pertanggungjawaban individu yaitu 
seorang individu bertanggungjawab 
terhadap pelanggaran yang dilakukannya 
sendiri; 

b. Pertanggungjawaban kolektif berarti 
bahwa seorang individu 
bertanggungjawab atas suatu 
pelanggaran yang dilakukan oleh orang 
lain; 

c. Pertanggungjawaban berdasarkan 
kesalahan yang berarti bahwa seorang 
individu bertanggungjawab atas 
pelanggaran yang dilakukannya karena 
sengaja dan diperkirakan dengan tujuan 
menimbulkan kerugian; 

d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti 
bahwa seorang individu 
bertanggungjawab atas pelanggaran 
yang dilakukannya karena tidak sengajak 
dan tidak diperkirakan 

Pendapat selanjutnya penulis melihat 
kepada teori tanggungjawab dari Abdulkadir 
Muhammad, konsep teori darinya disebut 
dengan teori tanggungjawab dalam perbuatan 
melawan hukum, dibagi menjadi beberapa teori 
yakni:8 

a. Tanggungjawab akibat perbuatan 
melanggar hukum yang dilakukan 
dengan sengaja, tergugat harus sudah 
melakukan perbuatan sedemikian rupa 
sehingga merugikan penggugat atau 
mengetahui bahwa apa yang dilakukan 
tergugat akan mengakibatkan kerugian; 

b. Tanggungjawab akibat perbuatan 
melanggar hukum yang dilakukan karena 
kelalaian, didasarkan pada konsep 

                                                 
6
 Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh 

Somardi, General Theory of Law and State, Teori 

Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum 

Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE 

Media Indonesia, Jakarta, 2007, Hlm 81 
7
 Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul 

Mutaqien, Teori Hukum Murni, Nuansa & Nusa Media, 

Bandung, Hlm. 140 
8
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan 

Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hlm. 

336 

kesalahan yang berkaitan dengan moral 
dan hukum yang sudah bercampur baur; 

c. Tanggungjawab mutlak akibat perbuatan 
melanggar hukum tanpa mempersoalkan 
kesalahan, didasarkan pada 
perbuatannya baik secara sengaja 
maupun tidak. 

Lebih jauh lagi dalam sebuah 
penyelenggaran suatu negara dan 
pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat 
pada jabatan yang telah dilekati juga sebuah 
wewenang, dalam pandangan hukum public 
adanya kewenangan inilah yang memunculkan 
adanya pertanggungjawab, selaras dengan 
prinsip umum yang sering didengar yaitu there is 
no authority without responsibility” tidak ada 
kewenangan tanpa adanya 

pertanggungjawaban.
9
 

Dengan demikian bahwa fungsi dan teori 
tanggungjawab hukum dalam penulisan ini 
adalah memberikan “pisau analisis” supaya 
dapat menjelaskan masalah hukum yang 
diangkat, oleh karena itu penulisan akan 
diarahkan kepada yuridis normatid dengan 
landasan teori tanggungjawab hukum guna 
menentukan bagaimana notaris 
bertanggungjawab atas akta jual beli yang 
dibuatnya. 

2. Akta Jual Beli Notaris Sebagai Akta Otentik 

Sebagaimana Pasal 1874 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (selanjutnya dibaca 
KUHPErdata) mengatur tentang pengertian akta 
yaitu suatu Salinan yang dengan sengaja dibuat 
untuk dijadikan bukti tenang suatu peristiwa dan 
ditandatangani. Dengan demikian ada unsur 
pokok pada suatu akta yaitu adanya 
kesengajaan untuk menciptakan bukti tertulis 
dan dilakukan penandatanganan secara tertulis 
pula. 

Akta dapat dibedakan menjadi dua yaitu 
akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta 
otentik adalah akta yang dibuat oleh dan di 
hadapan pejabat umum yang berwenang. 
Sedangkan akta di bawah tangan ialah akta 
yang dibuat para pihak satu dengan pihak lain 
tanpa adanya keterlibatan pejabat yang 
berwenang di dalamnya kecuali dengan cara 
legalisasi. Kekuatan pembuktian kedua akta 
tersebut diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata 
yaitu akta otentik mempunyai kekuatan sebagai 

                                                 
9
 Busyra Azheri, Corporate Social Responsibilty dari 

Voluntary menjadi Mandatory, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 352 
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alat pembuktian yang sempurna tentang apa 
yang dimuat didalamnya. 

Akta Jual Beli seringpula disebut AJB 
merupakan bukti sah secara hukum, dengan 
adanya AJB memberikan kekuatan di mata 
hukum atas objek jual beli, bahwa objek tersebut 
sudah dibeli dan pihak penjual sudah menerima 
bayaran secara lunas atau kepemilikannya 
sudah berpindah. AJB menjadi bukti sah karena 
dibuat oleh notaris atau PPAT sesuai dengan 
pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Dengan demikian AJB sebagai bukti 
adanya pengurusan peralihan sertifikat dari 
pemilik lama ke pemilik baru dengan dibuatnya 
diharapan Notaris dan/atau PPAT menunjukan 
bahwa AJB menjadi akta otentik sekaligus 
memberikan kekuatan sempurna tentang apa 
yang dimuat di dalamnya, karena mempunyai 
pembuktian yang mutlak. Apabila timbul 
sengketa para pihak maka yang termuat dalam 
akta otentik merupakan bukti yang sempurna 
sehingga sebetulnya tidak perlu lagi dibuktikan 
dengan alat-alat bukti lainnya.  

3. Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan 
Akta Jual Beli 

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata jual beli adalah 
merupakan bagian dari suatu perjanjian, 
perjanjian yang dimaksud adalah suatu 
perbuatan yang mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 
lebih.10 Lalu yang dimaksud dengan akta jual 
beli adalah surat keterangan pengakuan telah 
terjadi peralihan dengan jual beli yang 
dipersaksikan oleh dua orang saksi dan 
disahkan oleh notaris atau PPAT, sehingga akta 
jual beli ini berfungsi sebagai alat bukti untuk 
selanjutnya dapat dilakukan pendaftaran hak 
atas tanah. Maka dari itu sebetulnya akta jual 
beli biasa ditemukan dalam praktik jual beli 
tanah. 

Secara tekstual, akta jual beli memuat 3 
(tiga) bagian yaitu bagian kepala akta, isi akta 
dan akhir akta. Bagian kepala akta memuat 
perihal judul akta, tanggal pembuatan, nomor 
akta serta identitas dan kedudukan notaris. Lalu 
bagian isi akta memuat tentang bagaimana para 
pihak yang berkehendak dan berkepentingan 
menyebutkan ketentuan dan perjanjian, pada 
bagian ini pun dicantumkan identitas para 
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 Kartono, Persetujuan Jual Beli Menurut Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan 2, Pradnya 

Paramita, Jakarta, 1982, Hlm. 11 

penghadap sebagai awalan isi akta sebagai 
penanda bahwa merekalah yang 
bertanggungjawab secara materil tentang apa-
apa yang ada didalam isi akta tersebut. 
KUHPerdata menganut asas keterbukaan 
artinya perjanjian itu mengikuti apa saja yang 
dikehendaki namun harus memperhatikan 
kepatutan dan tidak bertentangan dengan 
undang-undang, ketertiban umum dan 
kesusilaan. Dan yang terakhir adalah bagian 
penutup, pada bagian ini memuat perihal uraian 
pembacaan akta, lalu ada tandatangan para 
pihak, tempat penandatanganan serta 
keterangan bahwa akta dapat dirubah atau tidak 
dikemudian hari. Pada bagian ini pula nama 
saksi tercantum sebagai salah satu yang 
berwenang menandatangani akta, catatan untuk 
saksi ialah mereka yang tidak ada hubungan 
pertalian kepada para pihak (independen). 

Dari pemaparan diatas maka penulis 
menyimpulkan bahwa secara tekstual 
tanggungjawab notaris hanya terdapat pada 
kepala dan penutup akta saja, karena disana 
memuat identitas dan kedudukan notaris 
sebagai pejabat umum yang membuat akta 
tersebut. sedangkan pada isi akta yang 
bertanggungjawab mutlak adalah para pihak 
penghadap tentang kebenaran materil. Kecuali 
pada suatu saat isi tersebut ada kesalahan 
prosedur yang dilakukan oleh notaris, maka hal 
tersebut bisa dinyatakan batal demi hukum 
karena tidak memuat ketentuan perundang-
undangan. 

Selanjutnya ialah jika pembuatan akta 
jual beli tersebut penulis lihat secara 
kontekstual, maka kedudukan notaris dalam 
pertanggungjawaban akta notaris sebetulnya 
adalah tanggungjawab mutlak, karena akta jual 
beli tersebut adalah satu kesatuan yang dibuat 
olehnya. Sehingga tidak ada pemisahan 
kebenaran materil maupun formil pada saat 
pengisiannya. Oleh karena itu notaris setidaknya 
harus mengedepankan, asas profesionalitas, 
lalu asas kehati-hatian dan asas akuntabilitas 
pada saat mereka menghadap kepadanya. Jauh 
lebih dari itu jika terdapat kelalaian atau 
kesalahan dari notaris maka berdasarkan UUJN 
di atur bahwa ketika notaris dalam melakukan 
jabatannya ada hal sesuatu pelanggaran maka 
akan dikenakan sanksi berupa sanksi 
administrasi, sanksi perdata, sanksi pidana, 
kode etik jabatan notaris atau sanksi kombinasi. 
Sanksi-sanksi tersebut telah diatur dengan 
sedemikian rupa dalam UUJN. Dalam praktik 
ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan 
hukum yang dilakukan notaris sebenarnya dapat 
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dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau 
kode etik jabatan tetapi juga kemudian 
dikualifikasikan sebagai tindak pidana juga jika 
ada hal-hal yang memang melanggar KUHP.11 

Dengan demikian, seorang notaris harus 
bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya, 
termasuk akta jual beli. Pertanggungjawaban itu 
dapat berupa pertanggungjawaban administrasi, 
pertanggungjawaban perdata, atau bahkan 
pertanggungjawaban pidana jika d dalam akta 
jual beli terdapat tindak pidana yang di langgar. 
Lebih spesifik lagi bahwa UUJN pasal 84 
mengatur tentang posisi notaris sebagai 
pengemban tanggungjawab atas akta yang 
dibuatnya yaitu menjadi tanggunggugat bagi 
para pihak yang berkepentingan pada akta yang 
dibuatnya. 
a. Tanggungjawab administrasi dalam akta jual 

beli 

Tanggungjawab notaris secara administrasi 
terhadap akta yang dibuatnya dapat dilihat dari 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Jabatan Notaris. Sebagaimana telah dijelaskan 
pada bagian 2 tulisan ini bahwa akta jual beli 
adalah salah satu akta otentik yang karenanya 
dibuat dihadapan notaris. Tanggungjawab 
administrasi terhadap akta jual beli ini muncul 
ketika kewajiban pada saat pembuatannya tidak 
diindahkan sebagaimana prosedur mestinya. 

Menurut kamus hukum, notaris biasa juga 
disebut dengan ambtenaren yang bermakna 
pejabat. Atau secara lengkapnya disebut 
openbare ambtenaren yaitu pejabat yang 
mempunyai tugas yang berkaitan dengan 
kepentingan publik, sehingga sebutan 
sederhananya adalah pejabat publik. Openbare 
ambtenaren (selanjutnya dibaca pejabat publik) 
diartikan sebagai pejabat yang diberikan 
kewenangan untuk membuat akta otentik yang 
melayani kepentingan publik dan kualifikasi 
seperti itu diberikan kepada notaris.12 

Oleh karena itu pertanggungjawaban notaris 
secara administrasi dapat dimohonkan melalui 
lembaga/ organisasi notaris, pelanggaran yang 
dapat ditemukan dalam administrasi ini biasanya 
bisa dilihat dari prosedur pembuatan, karena 
berdampak kepada pembuktian akta. Menurut 
UUJN sanksi administratif ada 5 (lima) jenis 
yaitu : 
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 Habib Adjie (II), Sanksi Perdata dan Administratif 

Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika 

Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 120 
12

 Syafran Sofyan, Notaris Openbare Ambtenaren, 

melalui http:www.jimly school.com  

1) Teguran lisan 
2) Teguran tertulis 
3) Pemberhentian sementara 
4) Pemberhentian dengan hormat ; dan 
5) Pemberhentian tidak hormat 

Penjatuhan sanksi diatas terhadap notaris 
yang melanggar ketentuan dalam pembuatan 
akta jual beli disesuaikan dengan kualitas dan 
kuantitas pelanggaran yang dilakukan notaris 
tersebut. semakin besar tingkat kesalahan maka 
semakin besar tingkat sanksi yang dijatuhkan 
kepadanya. 

b. Tanggungjawab perdata dalam akta jual beli 

Notaris dalam gugatan perdata sering pula 
dijadikan sebagai tergugat atau turut tergugat 
(bukan tergugat pertama) oleh pihak yang 
dirugikan, sebagaimana UUJN Pasal 84 akta 
jual beli yang tadinya mempunyai kekuatan 
hukum mutlak berubah karena tindakan 
pelanggarannya menjadi akta dibawah tangan 
atau akta yang batal demi hukum, dalam hal ini 
dapat menjadi alasan bagi para pihak yang 
menderita kerugian untuk menuntut penggantian 
biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. 

Klasifikasi pelanggaran perdata dalam 
pembuatan akta jual beli ini dapat dilihat dari 
Pasal 16 UUJN tentang kewajiban notaris, 
setidaknya ada 14 poin yang disebutkan, khusus 
untuk pelanggaran perdata dapat digunakan 
alibi tentang tidak dilaksanakan kewajiban pada 
pasal 16 ayat (1) huruf (J) yang notaris tidak 
mengirimkan daftar akta atau daftar nihil ke 
kementerian sehingga menghambat proses 
karena hanya jangka waktu 5 (lima) hari saja. 
Pertanggungjawaban secara perdata diatur 
dalam UUJN berkaitan dengan aspek formal 
sehingga jika ingin melihat akta jual beli oleh 
notaris harus dinilai apa adanya bermakna 
setiap orang harus dinilai benar berkata seperti 
yang disampaikan dan dituangkan dalam akta 
tersebut. dengan demikian notaris pada 
pertanggungjawaban perdata ini hanya dilihat 
dari formal akta jual beli itu dibuat, jika terjadi 
kelalaian atau kekeliruan karena pembuatan 
akta/ bagian-bagian akta sudah baku oleh 
karena itu pembuatannya harus seperti itu, tidak 
boleh terlewat atau dilewatkan. 

c. Tanggungjawab pidana dalam akta jual beli 

UUJN lebih cenderung memberikan sanksi 
secara administratif dan perdata dalam 
pelanggaran yang dibuat oleh Notaris, meskipun 
demikian pada praktiknya dapat juga ditarik 
kepada pelanggaran pidana jika pada 
pelanggaran di taraf administrasi atau perdata 
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terdapat unsur pidananya. Namun pada 
pertanggungjawaban pidana ini memerlukan 
kajian yang lebih dan runtutan yang sangat 
panjang terkait wewenangnya membuat akta jual 
beli.  

Secara umum biasanya ada beberapa tindak 
pidana yang bisa saja dilakukan notaris dalam 
menjalankan jabatannya, yaitu pertama tindak 
pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 23 
ayat (1), (2) dan Pasal 264, 266 KUHP ; kedua 
tindak pidana tentang penggelapan 
sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 372 
KUHP ; dan ketiga tindak pidana tentang 
penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP. Dari 
ketiga pasal tersebut penulis bisa melihat bahwa 
potensi yang bisa terjadi terhadap pembuatan 
akta jual beli adalah tentang pemalsuan surat. 
Selanjutnya ada beberapa unsur yang bisa 
dijadikan dasar hukum jika akta jual beli tersebut 
dikatakan terjadi pemalsuan sesuai dengan 
Pasal 266 KUHP yaitu 

1) Barang siapa (subyek/ ada pelaku) 
2) Unsur menyuruh menempatkan 

keterangan palsu kedalam akta jual beli 
3) Unsur menggunakan atau menyuruh 

orang lain menggunakan akta itu 
seolah-oleh keterangannya cocok 
dengan hal yang sebenarnya 

4) Unsur menggunakannya terdapat 
kerugian’ 

5) Turut serta melakukan termasuk 
pembuat13  

Akibat hukum akta jual beli memuat 
keterangan palsu di dalamnya, apabila pihak 
yang mendalilkan dapat membuktikannya, maka 
disamping akta tersebut batal demi hukum 
berdampak juga terhadap perjanjian yang batas 
demi hukum pula.  

Namun pertanggungjawaban pidana ini 
seyogyanya menjadi upaya terakhir (ultimum 
remedium) bagi notaris, karena dalam praktik 
jika ada pelanggaran saat ini maka pelimpahan 
perkaranya tidak langsung kepada pihak 
kepolisian, jikalau ada pihak kepolisian 
menerima laporan, maka akan dikaji terlebih 
dahulu oleh majelis pengawas daerah sebagai 
wadah bagi notaris dalam menjalankan tugas 
wewenangnya. Majelis nantinya akan 
memanggil, mengkaji seluruh laporan dari 
pelapor tentang apa yang menjadi delik 
aduannya. 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

                                                 
13

  

Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta 
jual beli dapat dilihat dari dua sudut yaitu secara 
tekstual maupun secara kontekstual. Secara tekstual 
tanggungjawab notaris hanya pada bagian awal dan 
akhir akta saja, karena disana memuat tentang syarat 
formalitas sebagaimana Pasal 84 UUJN, sedangkan isi 
akta memuat kondisi materil pengakuan dan 
keterangan para pihak. Notaris disini hanya 
berkewajiban untuk menuliskan saja apa yang 
diucapkan oleh para penghadap artinya tidak untuk 
mengoreksi atau menanyakan lebih dalam layaknya 
penyidik di kepolisian. Lalu secara kontekstual yaitu 
tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta jual beli 
adalah tanggungjawab mutlak, karena akta tersebut 
satu kesatuan yang dibuat olehnya. Sehingga pada 
prinsipnya melalui perdata, administrasi dan pidana 
kedudukan pejabat pembuat akta jual beli tersebut 
menjadi tanggung gugat. Kebaruan yang penulis 
temukan yaitu mengenai adanya peran majelis 
pengawas daerah atau majelis pengawas notaris pada 
dewasa ini untuk pembinaan dan pengawasan notaris 
yang perannya diharapkan vital bagi terjaganya 
marwah profesi notaris, disamping ada Ikatan Notaris 
Indonesia (INI) yang bersifat independen, peran serta 
MPN / MPD lebih berkekuatan karena majelis ini dibuat 
oleh kementerian hukum dan HAM sehingga 
wewenangnya lebih kuat dalam proses pembinaan dan 
pengawasan notaris. 
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Abstrak 

Es Krim merupakan produk olahan pangan yang terbuat dari olahan susu dengan campuran bahan 
pemanis, pengemulsi dan penstabil. Es krim dari kacang bogor merupakan produk olahan yang bertujuan 
untuk pengembangan cita rasa dan penambahan gizi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
perbandingan kacang bogor dan air dengan konsentrasi CMC terhadap produk es krim. Metode penelitian 
ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama 
perbandingan kacang bogor dan air yang terdiri dari 2 taraf perlakuan yaitu 1:1, 2:1 dan faktor kedua yaitu 
penambahan CMC dengan 3 taraf perlakuan penambahan konsentrasi yaitu 0,2%, 0,4%, 0,6% dengan 2 
kali ulangan. Analisa produk yang digunakan yaitu uji sensori (Mutu sensori dan hedonik), fisik (Overrun, 
titik leleh dan total padatan terlarut), dan kimia (Kadar lemak dan adar protein). Es krim yang terpilih 
adalah (kacang bogor dan air dengan perbandingan 2:1 dengan konsentrasi CMC yaitu 0,2%). Memiliki 
mutu sensori rasa kearah manis, tekstur kearah lembut, aroma kearah tidak tercium aroma langu, 
kenampakan kearah mengkilap dan overall kearah suka. Memiliki hedonik rasa, tekstur, aroma, 
kenampakan dan overall kearah suka, kadar protein 10,25%, kadar lemak 27,71%, overrum 59,5%, titik 
leleh 15,56 menit, total padatan terlarut 24,5 obrix. 

Kata Kunci: CMC, Es Krim dan Kacang Bogor 

Abstract 

Ice cream is a processed food product made from processed milk with a mixture of sweeteners, 

emulsifiers and stabilizers. Ice cream from bogor beans is a processed product that aims to develop flavor 

and add nutrition. This study aims to determine the effect of the comparison of bogor beans and water 

with the concentration of CMC on ice cream products. This research method uses a factorial Completely 

Randomized Design (CRD) with two factors. The first factor is the comparison of bogor beans and water 

which consists of 2 treatment levels, namely 1:1, 2:1 and the second factor is the addition of CMC with 3 

levels of treatment with additional concentrations of 0.2%, 0.4%, 0.6% with 2 repetition times. The 

product analysis used is sensory test (sensory and hedonic quality), physical (Overrun, melting point and 

total dissolved solids), and chemical (fat content and protein content). The selected ice cream is (bogor 

beans and water in a ratio of 2:1 with a CMC concentration of 0.2%). It has a sensory quality of taste 

towards sweet, texture towards soft, aroma towards no unpleasant smell, appearance towards shiny and 

overall towards liking. Has a hedonic taste, texture, aroma, appearance and overall towards liking, protein 

content 10.25%, fat content 27.71%, overrum 59.5%, melting point 15.56 minutes, total dissolved solids 

24.5 obrix. 

Keywords: CMC, Bogor Ice Cream and Peanuts 

mailto:noli.novidahlia@unida.ac.id
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I. PENDAHULUAN 

Es krim merupakan produk pangan olahan yang terbuat dari susu dipadukan dengan bahan-bahan seperti 
susu skim, penstabil, pengemulsi, penambah cita rasa sehingga menghasilkan rasa yang enak. Selain memiliki rasa 
yang enak, es krim merupakan produk pangan yang mengandung protein dan lemak yang terdapat dari susu (Hakim, 
2012). Menurut Suprihana (2012) es krim umumnya dibuat dari bahan baku susu sapi segar sehingga mempunyai 
aroma dan cita rasa susu. Es krim dengan subtitusi buah-buahan dan sayuran dapat menambah cita rasa dan 
tingkat kesukaan. Oleh sebab itu untuk mendapatkan es krim yang berkualitas baik dapat ditambahkan bahan nabati. 
Salah satu jenis bahan nabati yang dapat digunakan adalah kacang bogor.  Kacangan-kacangan merupakan bahan 
pangan yang dapat di manfaatkan sebagai sumber protein dan memiliki beraneka ragam vitamin yang berguna bagi 
tubuh. Di Indonesia, kacang bogor banyak dikonsumsi masyarakat dan sering diolah menjadi kacang rebus (Pahane 
et all, 2013). Mengingat kandungan gizinya yang cukup lengkap dan harganya yang relatif murah, serta 
pemanfaatannya yang masih kurang, maka kacang bogor  merupakan sumber gizi yang potensial untuk 
dikembangkan menjadi salah satu alternatif dalam pembuatan es krim.  

 Permasalahan yang dihadapi dalam pembuatan es krim adalah cepat meleleh yang disebabkan karena 
kurangnya stabilitas sehingga mempengaruhi mutu produk. Pada proses pembuatan es krim perlu ditambahkan 
penstabil untuk menghasilkan kelembutan pada tekstur, mengurangi peningkatan kristal es selama pembekuan dan 
penyimpanan, serta ketahanan terhadap pelelehan (Satriani, 2018). Zat penstabil dapat menutupi sifat-sifat buruk 
yang diakibatkan kurangnya lemak susu dan dapat memberi rasa lengket (Siswandari, 2017). Bahan penstabil yang 
umum digunakan dalam pembuatan es krim adalah CMC (Carboxy Methyl Cellulose), gelatin, alginat, karagenan, 
gum arab, dan pektin. Berbagai jenis penstabil ini diduga akan memberi pengaruh yang berbeda kepada mutu es 
krim. Penggunaan CMC menghasilkan tekstur yang baik pada es krim, kelebihan CMC mampu mengikat air dalam 
kapasitas yang besar, harga lebih murah, mencegah sineresis dan berasal dari selulosa (non hewani) (Widiantoko, 
2014).  Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan formulasi es krim kacang bogor yang baik berdasarkan uji fisik 
(overrun, TPT, kecepatan pelelehan) dan sensori (uji mutu sensori dan hedonik). Menentukan produk terpilih es krim 
kacang bogor berdasarkan uji fisik dan uji  sensori yang selanjutnya akan diuji kadar lemak dan kadar protein. 

 
 

 

II.  METODOLOGI 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini kacang bogor, susu skim, CMC, whipecream, gula pasir, air, HCL 

0.02 N, K2SO4 , NaOH, asam sulfat pekat (H2SO4), NaOH 40%, asam borat (H3BO3) 4%,  Indikator metil merah, 

petrolium benzen, etanol 96%, aquades dan pelarut heksana,. Sedangkan alat-alatnya adalah timbangan analitik, 

panci, gelas ukur, mixer, blender, sendok, kompor, stopwatch, serbet, freezer dan alat-alat penunjang lainnya. Untuk 

analisis fisik dan kimia  adalah timbangan analitik, sudip, soxhlet, oven, kondensor, cawan porselen, buret 

erlenmeyer, labu kjehdal, labu lemak, desikator, pipet tetes, pipet volumetrik, botol semprot, gelas ukur, destilasi, 

kertas saring, hand refraktometer, dan beker glass. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) Faktorial dengan 2 faktor perlakuan yaitu faktor A perbandingan  kacang bogor dengan air yang 

terdiri dari 2 taraf perlakuan yaitu 1:1 dan 2:1dan faktor B adalah konsentrasi CMC yang terdiri dari 3 taraf perlakuan 

yaitu 0,2%, 0,4% dan 0,6%. Penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu tahap pertama adalah pembuatan sari kacang 

bogor dan tahap kedua pembuatan produk es krim kacang bogor dengan penambahan konsentrasi CMC yang 

berbeda. Tahap pertama Proses pembuatan sari kacang bogor dapat dilihat pada Gambar 1. Produk yang dihasilkan 

dilakuakan anaisis yang meliputi uji fisik, kimia dan sensori meliputi overrun,  kecepatan leleh dan Total Padatan 

Terlarut (TPT). Uji Sensori meliputi uji mutu sensori dengan parameter mutu rasa, tekstur, penampakan dan overall 

dan uji hedonik dengan parameter rasa, tekstur, penampakan, aroma dan overall. Masing-masing uji sensori tersebut 

menggunakan skala garis 0-10 cm dan dilakukan oleh panelis semi terlatih sebanyak 30 orang. Selanjutnya respon 

dari semua uji dianalisis statistik dengan menggunakan uji ANOVA. Selanjutnya untuk produk terpilih dilakukan uji 

kimia meliputi uji kadar lemak dan uji kadar protein. 
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Tahap ke dua Pembuatan Es Krim Sari Kacang Bogor   
Pada penelitian ini dilakukan formulasi dan proses pembuatan es krim sari kacang bogor. Pada tahap ini digunakan 
faktor perlakuan yaitu perbandingan kacang bogor dengan air yang terdiri dari 2 taraf perlakuan yaitu 1:1 dan 2:1 dan 
faktor konsentrasi CMC dengan 3 taraf perlakuan yaitu 0.2%, 0.4% dan 0.6%. 

Tabel 1.  Formulasi es krim kacang bogor 

Bahan 
 

Perlakuan 

A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 

Sari Kacang Bogor (ml) 260 260 260 260 260 260 
CMC (g) 0,7 1,4 2,1 0,7 1,4 2,1 
Susu Skim (g) 10 10 10 10 10 10 
Maizena (g) 25 25 25 25 25 25 
Gula Pasir (g) 50 50 50 50 50 50 
Whipecream (g) 5 5 5 5 5 5 

       Sumber: Modifikasi Suhartatik, et all (2014) 

Diagram alir proses pembuatan es krim kacang bogor.dapat dilhat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Proses Pembuatan susu kacang bogor 

           ( Modifikasi Violisa et all, 2012) 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Fisik Es Krim Kacang Bogor 

Overrun 

Uji mutu overrun adalah uji yang digunakan untuk mengetahui jumlah udara yang masuk kedalam adonan es 

krim selama proses pembuihan. Pengukuran uji mutu overrun dilakukan dengan cara mengukur volume es krim 

sebelum dan sesudah pembuihan agar diketahui penambahan jumlah udara yang masuk kedalam adonan es krim 

(Satriani et all, 2018).  

Tabel  2. . Hasil Rata-rata  Overrun Es Krim Kacang Bogor (%) 

Rasio 

kacang 

bogor: air 

 Konsentrasi CMC 

Rataan A B1 

(0,2%) 

B2 

(0,4%) 

B3 

(0,6%) 

A1 (1:1)  55,5b 57,17ab 59,4a 57,37 x 

A2 (2:1) 59,5a 58,7ab 57,4ab 58,53 x 

Rataan B 57,52p 57,93p 58,4p  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram alir Pembuatan Es Krim Kacang Bogor 

(Modifikasi Violisa, et all, 2012)  
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Hasil  rata-rata overrun es krim kacang bogor berkisar antara 55,5-59,5%. Es krim dengan nilai overrun 

yang baik berkisar antara 70-80% untuk skala industri dan 35-50% untuk skala rumah tangga (Pandaga, 2015). 

Semakin banyak kacang bogor yang ditambahkan maka overrun semakin tinggi. 

Kecepatan leleh 

Kecepatan leleh adalah lamanya waktu pelehan es krim di suhu ruang. Kecepatan leleh adalah parameter 

untuk mengetahui kualitas es krim dengan adanya penambahan penstabil (Syafarini, 2009). 

Tabel 3.  Hasil Rata-rata Kecepatan Leleh Es Krim Kacang Bogor (menit) 

Rasio 

kacang bogor 

: air 

 Konsentrasi CMC  

B1 

(0,2%) 

B2 

(0,4%) 

B3 

(0,6%) 

Rataan 

A 

A1 (1:1)  12,6c 13,8b 15,3a 13,9 x 

A2 (2:1) 15,9a 15,7a 15,4a 15,66 y 

Rataan B 14,25p 14,75pq 15,35q  

Rata-rata kecepatan leleh es krim kacang bogor berkisar antara- 12,6-15,9 menit. Berdasarkan hasil sidik 
ragam (ANOVA), perbedaan perbandingan kacang bogor dengan air berpengaruh nyata terhadap kecepatan leleh. 
Hal ini berarti semakin banyak kandungan padatan dalam adonan maka akan lebih kental, sehingga pada saat 
pembekuan akan menurunkan titik bekunya sehingga struktur produk lebih padat dan produk akan meleleh lebih 
lambat (Wahyuningtias, 2010).Berdasarkan hasil sidik ragam (ANOVA) bahwa penambahan CMC berpengaruh 
nyata terhadap kecepatan leleh. Penambahan CMC menyebabkan es krim memiliki daya simpan yang tinggi. 
Semakin meningkatnya penambahan penstabil akan menyebabkan semakin lambatnya kecepatan leleh es krim 
(Violisa, 2012). Interaksi antara perbandingan kacang bogor dengan air dan konsentrasi CMC berpengaruh nyata 
terhadap kecepatan leleh. Kecepatan leleh es krim dipengaruhi oleh bahan-bahan yang digunakan dalam proses 
pembuatannya (Pandaga dan sawitri, 2005). 

 
TPT (Total Padatan Terlarut) 

Total padatan terlarut adalah seluruh komponen padatan yang terdapat dalam bahan pangan termasuk 

protein, lemak dan karbohidrat. Total padatan diperlukan unrtuk membentuk rasa, menurunkan titik beku dan 

meningkatkan viskositas cairan atau adonan es krim (Violisa et al, 2012).  

Tabel 4. Hasil Rata-rata Kecepatan Leleh Es Krim Kacang Bogor (menit) 

Rasio 

kacang bogor 

: air 

 Konsentrasi CMC  

B1 

(0,2%) 

B2 

(0,4%) 

B3 

(0,6%) 

Rataan 

A 

A1 (1:1)  12,6c 13,8b 15,3a 13,9 x 

A2 (2:1) 15,9a 15,7a 15,4a 15,66 y 

Rataan B 14,25p 14,75pq 15,35q  

Berdasarkan hasil sidik ragam (ANOVA), perbedaan perbandingan kacang bogor dengan air berpengaruh 

nyata terhadap kecepatan leleh. Hal ini berarti semakin banyak kandungan padatan dalam adonan maka akan lebih 

kental, sehingga pada saat pembekuan akan menurunkan titik bekunya sehingga struktur produk lebih padat dan 
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produk akan meleleh lebih lambat (Wahyuningtias, 2010). Interaksi antara perbandingan kacang bogor dengan air 

dan konsentrasi CMC berpengaruh nyata terhadap kecepatan leleh. Kecepatan leleh es krim dipengaruhi oleh 

bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatannya (Pandaga dan sawitri, 2005). 

TPT (Total Padatan Terlarut) 
Total padatan terlarut adalah seluruh komponen padatan yang terdapat dalam bahan pangan termasuk 

protein, lemak dan karbohidrat. Total padatan diperlukan.  unrtuk membentuk rasa, menurunkan titik beku dan 

meningkatkan viskositas cairan atau adonan es krim (Violisa et al, 2012).  

Tabel 5. Hasil Rata-rata TPT Es Krim Kacang Bogor (brixo) 

Rasio 

kacang 

bogor : air 

 Konsentrasi CMC 

Rataan A B1 

(0,2%) 

B2 

(0,4%) 

B3 

(0,6%) 

A1 (1:1)  23,6d 23,55d 23,3e 23,48 x 

A2 (2:1) 24,1c 24,5a 24,3b 24.3 y 

Rataan B 23,8p 24,02q 23,8p  

Penambahan perbandingan kacang bogor dengan air berpengaruh nyata terhadap total padatan terlarut es 
krim. Semakin rendah total padatan akan menyebabkan jumlah air yang membeku semakin banyak sehingga udara 
yang terperangkap pada es krim akan terbatas dan akan mempengaruhi sifat fisik es krim (Arbuckle,1997 dalam 
violisa, 2012).Berdasarkan hasil sidik ragam (ANOVA) bahwa penambahan CMC berpengaruh nyata terhadap TPT 
es krim. Hal ini karena dengan adanya penambahan padatan maka jumlah air yang dibekukan berkurang dan 
mempengaruhi titik beku (Arbuckle dan Marshall, 1996 dalam violisa, 2012).Hasil uji sidik ragam interaksi antara 
perbandingan kacang bogor dengan air dan konsentrasi CMC berpengaruh nyata terhadap TPT es krim kacang 
bogor. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Semakin banyak penambahan kacang bogor menhasilkan hasil TPT yang 
tinggi. 

 
 Uji Mutu Sensori es krim kacang bogor 
 

Tabel 6. Hasil uji mutu es krim kacang bogor pada setiap perlakuan 
Parameter Mutu Perlakuan 

A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 

Rasa 5,75a 5,89a 5,76a 6,06a 5,73a 5,12a 

Tekstur 5,35a 5,87a 5,15a 5,35a 5,87a 5,15a 

Kenampakan 5,13a 5,45a 4,83a 5,95a 5,28a 4,91a 

Aroma 6,10b 6,21ab 5,66b 6,40a 5,34b 5,51b 

Overall 5,61a 5,99a 5,45a 5,91a 5,68
a
 5,44

a
 

 Keterangan: A1B1= Rasio kacang bogor dan air (1:1) konsentrasi CMC 0.2%, A2B1= Rasio kacang bogor dan air 

(2:1) konsentrasi CMC 0.2%, A1B2= Rasio kacang bogor dan air (1:1) konsentrasi CMC 0.4%, A2B2= Rasio kacang 

bogor dan air (2:1) konsentrasi CMC 0.4%, A1B3= Rasio kacang bogor dan air (1:1) konsentrasi CMC 0.6%, A2B3= 

Rasio kacang bogor dan air (2:1) konsentrasi CMC 0.6%. 

Mutu Rasa 

Rata-rata mutu rasa es krim kacang bogor berkisar dari 5,12-6,06 yaitu kearah manis. Tidak ada pengaruh 
interaksi antara perbandingan kacang bogor dengan air dan penambahan konsentrasi CMC  terhadap mutu rasa es 
krim. Rasa dari suatu produk makanan dipengaruhi oleh komposisi bahan formulasi yang dipakai saat proses 
pembuatannya (Prihatin, 2018)  Hal ini dikarenakan sari kacang bogor yang dihasilkan tidak memiliki rasa sebelum 
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dilakukannya penambahan gula.selain itu penstabil memiliki rasa yang netral dan tidak mengikat rasa pada es krim 
(Goff dan Hartel pada Hidayah, 2017). Rasa dari suatu produk makanan dipengaruhi oleh komposisi bahan formulasi 
yang dipakai saat proses pembuatannya (Prihatin, 2018). 

 
Mutu Tekstur 

Mutu tekstur es krim kacang bogor rata-rata 5,15-5,87 yang berarti tekstur dari es krim kacang bogor masih 

kasar. Interaksi antara perbandingan kacang bogor dengan air dan konsentrasi CMC tidak berpengaruh nyata 

terhadap tekstur es krim kacang bogor. Semakin banyak penambahan kacang bogor dan CMC maka semakin 

lembut tekstur yang dihasilkan. Komponen pembentuk tekstur es krim yaitu lemak, protein, dan karbohidrat yang 

berfungsi memberikan tekstur yang lebih lembut (Fatimah, 2013). 

Mutu Kenampakan  
Es krim memiliki kenampakan mengkilap yang dihasilkan dari keseragaman dan ukuran kristal es serta 

kesan mengkilap (brigness) pada permukaannya (Lions, 2006 pada Fauzi, 2020). Hasil interaksi antara 
perbandingan kacang bogor dengan air dan CMC tidak berpengaruh nyata terhadap kenampakan es krim kacang 
bogor. Semakin banyak penggunaan kacang bogor akan menghasilkan lemak yang tinggi pula, menurut Syahputra 
(2008) dalam Fauzi (2020) bahwa lemak dapat meningkatkan kehalusan es krim, karena lemak dapat memperkecil 
pembentukan kristal es pada saat pembekuan sehingga memberikan kenampakan yang mengkilap. 

 
Mutu Aroma  
Aroma dari produk akan berkurang ataupun bertambah selama proses pengolahan, penyimpanan dan penggunaan 

bahan (Tobri, 2006 pada Satriani et all, 2018). Interaksi antara perbandingan antara kacang bogor dengan air dan 

konsentrasi CMC berpengaruh nyata terhadap aroma es krim kacang bogor. Semakin sedikit penambahan kacang 

bogor dan CMC menghasilkan aroma es krim yang bagus. Menurut Handayani (1994) di dalam Fauzan (2007), gula 

yang dipanaskan akan mengalami karamelisasi baik dalam suasana asam maupun suasana basa. Karamel yang 

terbentuk akan berpengaruh terhadap aroma produk yang dihasilkan. 

Overall  
Hasil uji sidik ragam (ANOVA) terhadap nilai keseluruhan es krim kacang bogor menunjukkan bahwa 

perbedaan perbandingan kacang bogor dengan air dan konsentrasi CMC tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap  

keseluruhan es krim kacang bogor, sehingga penilaian overall es krim kacang bogor pada setiap perlakuan tidak 

berbeda nyata. 

 Uji Hedonik Es Krim Kacang Bogor 
Tabel 7. Hasil uji hedonik es krim kacang bogor pada setiap perlakuan 
Parameter  Perlakuan 

A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 

Rasa 5,67a 5,87a 5,35a 6,14a 5,71a 5,29a 

Tekstur 4,88a 5,33a 5,03a 5,23p 5,43p 5,31p 

Kenampakan 5,21ab 5,50ab 4,90b 5,87a 5,04b 4,96b 

Aroma 6,00a 5,82a 5,50a 5,98a 5,53a 5,60a 

Overall 5,59a 5,98a 6,68a 6,19a 5,52a 5,49a 

Keterangan: A1B1= Rasio kacang bogor dan air (1:1) konsentrasi CMC 0.2%, A2B1= Rasio kacang bogor dan air (2:1) 

konsentrasi CMC 0.2%, A1B2= Rasio kacang bogor dan air (1:1) konsentrasi CMC 0.4%, A2B2= Rasio kacang bogor 

dan air (2:1) konsentrasi CMC 0.4%, A1B3= Rasio kacang bogor dan air (1:1) konsentrasi CMC 0.6%, A2B3= Rasio 

kacang bogor dan air (2:1) konsentrasi CMC 0.6%. 

Rasa 
Rasa adalah salah satu peranan penting dari sifat sensori suatu produk, terkait dengan selera konsumen. 

Berdasarkan tabel hasil uji sidik ragam (ANOVA) bahwa perbandingan perbandingan kacang bogor dengan air, 
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penambahan CMC dan interaksi tidak berpengaruh nyata terhadap tingkat kesukaan rasa panelis. Uji sidik ragam 

hedonik terhadap rasa es krim kacang bogor menunjukkan bahwa panelis yang melakukan pengujian memiliki 

tingkat kesukaan pada es krim yang memiliki formulasi perbandingan kacang dengan air 2:1 (A2) dan konsentrasi 

CMC 0,2% (B1) menghasilkan 6,14 (kearah suka). 

Tekstur  
Berdasarkan hasil sidik ragam (ANOVA) perbedaan perbandingan kacang bogor dengan air berpengaruh 

nyata (P<0,05) terhadap hedonik tekstur es krim kacang bogor. Setelah dilakukan uji lanjut duncan A1 berbeda nyata 

dengan A2. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang terjadi pada pemakaian perbandingan kacang 

bogor dengan air pada tingkat kesukaan tekstur yang disukai panelis.  

Kenampakan 
Berdasarkan hasil sidik ragam (ANOVA) bahwa ineraksi antara perbandingan kacang bogor dengan air dan 

penambahan konsentrasi CMC yang berbeda berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap hedonik kenampakan es krim 

kacang bogor. Hasil menunjukkan bahwa perbandingan kacang bogor dengan air 2:1 dan CMC 0,2% lebih disukai 

oleh panelis dengan nilai 5,87 (kearah suka).  

Aroma  
Berdasarkan hasil uji sidik ragam (ANOVA) bahwa penambahan kacang bogor dengan air dan CMC tidak 

berpengaruh nyata terhadap hedonik aroma es krim kacang bogor. Berdasarkan tingkat kesukaan panelis, es krim 

yang lebih disukai yaitu es krim dengan perbandingan kacang bogor dengan air 1:1 dan konsentrasi CMC 0,2% 

menghasilkan nilai 6 (kearah suka). Semakin banyak penambahan bahan maka aroma langu dari kacang bogor 

akan semakin berkurang. Salah satu bahan sebagai penguat aroma es krim adalah susu. Fungsi dari susu yaitu 

menambah aroma dan memperbaiki tekstur es krim (Abuckle, 1996). 

Overall 
Berdasarkan hasil sidik ragam (ANOVA) bahwa perbedaan perbandingan kacang bogor dengan air, 

penambahan CMC dan interaksi tidak berpengaruh nyata terhadap hedonik overall. Hasil uji kesukaan menunjukkan 

bahwa perbandingan kacang bogor dengan air (A1) 1:1 dan konsentrasi CMC (B3) 0,6% yaitu 6,68 (kearah suka) 

lebih disukai oleh panelis. Nilai terendah dari tingkat kesukaan keseluruhan yaitu perbandingan kacang bogor 

dengan air 2:1 dan konsentrasi CMC 0,6% adalah 5,49 (kearah suka). 

Penentuan Produk Terpilih 
Penentuan produk terpilih ditentukan berdasarkan  hasil uji fisik (Overrum, Kecepatan leleh dan TPT (Total 

Padatan Terlarut) dan uji sensori (uji mutu sensori dan uji hedonik). Berdasarkan hasil uji dihasilkan produk terpilih 
yaitu es krim kacang bogor dengan perbandingan 2:1 dengan penambahan konsentrasi CMC 0,2%. Es krim dengan 
perlakuan ini memiliki kecenderungan tidak terdapat perbedaan secara nyata. Akan tetapi perlakuan ini 
menunjukkan perbedaan secara nyata terhadap beberapa uji yaitu uji mutu fisik (Overrum, Kecepatan leleh dan 
TPT) dan pada uji mutu sensori yaitu terhadap rasa. Pada uji mutu aroma sensori es krim kacang bogor dengan 
perbandingan 2:1 dan konsentrasi CMC 0,2% menghasilkan nilai  6,40 (tidak berbau langu) dan uji hedonik  rasa es 
krim kacang bogor tingkat kesukaan panelis sebesar 6,14 (kearah suka).  

Produk es krim kacang bogor terpilih dengan perbandingankacang bogor dengan air  2:1 dan konsentrasi 

CMC 0,2% diuji secara kimia yang meliputi uji kadar protein dan kadar lemak. Diperoleh hasil  kadar protein sebesar 

10,25% dan lemak sebesar 27,71% . Hal ini memenuhi standar minimal es krim (SNI 01-3713-1995 ) dimana  kadar 

protein minimal  2,7% dan kadar lemak minimal 5%. Kadar protein yang dihasilkan berasal bahan-bahan yang 

mengandung protein seperti kacang bogor, susu dan whipecream. Protein berperan penting dalam pembentukan 

tekstur es krim. Protein berfungsi menjaga kestabilan emulsi dan buih yang aktif dan mudah berubah dalam es krim 

(Clarke, 2008). Kadar lemak yang dihasilkan es krim terdapat dari bahan yang ditambahkan dalam proses 

pembuatannya seperti kacang bogor, susu, gula, dan whipecream. Campuran dari bahan-bahan tersebut 

menyebabkan kandungan kadar lemak pada es krim cukup tinggi dan memenuhi standar minimal SNI. Es krim 
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dengan kadar lemak tinggi akan memberikan tekstur yang lembut karena bersifat sebagai agen pembuih untuk 

menahan udara, meningkatkan cita rasa, menghambat pembentukan kristal es yang besar dan membantu 

mengembangkan .  

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Perbedaan perlakuan perbandingan kacang bogor dengan air dan penambahan konsentrasi CMC 
mempengaruhi overrun, total padatan terlarut, kecepatan leleh, sensori aroma, sensori kenampakan dan hedonik 
tekstur. Interaksi perbandingan kacang bogor dengan air dan penambahan konsentrasi CMC berpengaruh nyata 
terhadap overrun, total padatan terlarut, kecepatan leleh, sensori aroma dan hedonik kenampakan. Produk terpilih 
dari pembuatan es krim kacang bogor dengan penambahan CMC adalah perbandingan kacang bogor dengan air  
2:1 dan konsentrasi CMC 0,2%) memiliki kadar protein sebesar 10,25% dan kadar lemak 27,71%.   

 
Saran 

Perlu dilakukan reformulasi terhadap konsentrasi CMC sehingga didapatkan hasil sensori yang dapat 

meningkatkan penerimaan panelis terhadap produk es krim kacang bogor. Dan juga perlu dilakukan pemanfaatan 

terhadap ampas sisa penyaringan kacang bogor. 
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Abstrak 

Desa Banjar Wangi merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan ciawi kabupaten Bogor. 

Masyarakat di Desa Banjar Wangi selama ini hanya menjualnya kepada tengkulak. pangan 

fungsional khususnya ubi jalar, proses produksi, Good Manufacturing Practicess (GMP), proses 

pengemasan dan desain kemasan serta alur pemasaran yang lebih efektif. Pembuatan mie 

berbasis ubi jalar dengan penambahan bahan lain seperti terigu, telur, tepung sagu, bawang putih, 

garam serta ayam. Sebelum dilakukan pembuatan mie berbasis ubi jalar, peserta diberikan 

penyuluhan terlebih dahulu. Dari penyuluhan yang diberikan pemahaman peserta meningkat 

15% dari sebelum dan setelah diberikan materi. Hal ini terlihat dari soal yang diberikan saat 

pretest dan post test.  

 

Kata Kunci: Desa Banjarwangi, diversifikasi pangan, pangan fungsional, ubi jalar  
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I. PENDAHULUAN 

Desa Banjar Wangi merupakan salah satu desa di wilayah kecamatan ciawi kabupaten Bogor, dengan luas 
wilayah 109,7 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 2.160 jiwa atau 643 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk 
menurut mata pencaharian yaitu sebagai Petani sebanyak 599 orang, Desa Banjar Wangi membawahi 4 Kampung 
yaitu Kampung Cibolang, Kampung Banjarwaru, Kampung Gugunung, dan Kampung Kambangan. 

Desa Banjar Wangi memiliki komoditas pertanian yang melimpah,  
salah satunya yaitu ubi jalar yang selama ini sedikit dimanfaatkan menjadi produk olahan yang bernilai jual 

yang tinggi. Ubi jalar (Ipomoea batatas L.) merupakan tanaman yang berasal dari daerah tropis Amerika. Ubi jalar 
dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun di pegunungan dengan suhu 270 C dan lama penyinaran 11-12 jam 
perhari (Soemartono, 1984).Masyarakat di Desa Banjar Wangi selama ini hanya menjualnya kepada tengkulak atau 
distributor, hal ini di karenakan masyarakat di Desa Banjar Wangi belum memiliki peralatan yang memadai untuk 
diolah menjadi produk yang lebih ekonomis, disamping itu kurangnya pengetahuan sumber daya manusia yang ada 
di Desa Banjar Wangi terkait pengendalian mutu produk pangan, prinsip sanitasi dan higienitas, cara pengemasan, 
dan cara pemasaran. 

Melihat dari permasalahan diatas, kelompok kami menawarkan solusi pemanfaatan ubi jalar menjadi 
produk, salah satu produk olahan ubi jalar yang kami pilih dan kami kembangkan yaitu produk olahan mie ayam ubi 
jalar. Hal ini dikarenakan: 1) teknologi pengolahan mie ayam ubi jalar lebih mudah dibandingkan pengolahan produk 
ubi lainnya sehingga pembuatan mie mudah diaplikasikan di masyarakat Desa Banjar Wangi, 2) Ubi memiliki umur 
simpan yang lebih panjang dibandingkan produk olahan yang lain, 3) produk olahan berupa mie dapat diterima oleh 
masyarakat baik dari kalangan anak-anak sampai dewasa. Keterbatasan kelompok tani desa Banjar Wangi dalam 
pengolahan pangan, mendorong untuk memberikan penyuluhanbeberapa materi diantaranya tentang pangan 
fungsional khususnya ubi jalar, proses produksi, Good Manufacturing Practicess (GMP), proses pengemasan dan 
desain kemasan serta alur pemasaran yang lebih efektif. Sasaran yang diharapkan adalah memberikan wawasan 
umum tentang GMP yang pada umumnya diterapkan di UKM, jenis-jenis pengemasan yang aman untuk produk 
pangan, peralatan yang digunakan untuk proses produksi. Solusi lain yang coba kami tawarkan adalah pelatihan 
tentang proses produksi dan pengemasan produkmie ayam ubi jalar. Sasaran yang diharapkan adalah peserta 
menjadi lebih memahami dengan mengaplikasikan pembuatan mie ayam ubi jalar secara langsung, yaitu mulai dari 
pemilihan bahan baku, penumbukan ubi, proses perebusan, proses pemasakan sampai menjadi produk. 

 

II. METODOLOGI 

1. Penyuluhan Pangan Fungsional Ubi Jalar 

Materi penyuluhan pangan fungsional terdiri atas manfaat kesehatan dari ubi jalar dan macam-macam 
produk yang bisa dibuat dari ubi jalar. Dimana hal ini bertujuan untuk memanfaatkan hasil pertanian di daerah 
setempat. Mengingat bahan baku mie, yaitu ubi jalar yang sangat melimpah dan mudah didapatkan. Pelatihan 
ini dilakukan mulai dari pembuatan sampai produk siap di pasarkan, ketika produk sudah siap untuk 
dipasarkan. 

 
2. Demo Pembuatan Produk 

a. Pembuatan Mie 
Tahap pertama yaitu rebus ubi sebanyak 75 gram hingga matang lalu kupas kulitnya, selanjutnya 

tahap kedua yaitu tumbuk ubi hingga halus dan tambahkan terigu 250 gram, telur 2 butir, tepung sagu 125 
gram dan bumbu halus seperti bawang putih dan garam, lalu aduk hingga kalis, selanjutnya tahap ketiga yaitu 
adonan digiling sedikit demi sedikit dengan menggunakan penggiling mulai dari ukuran besar hingga tipis 
sambil dilumuri terigu supaya adonan tidak lengket dan menempel pada penggiling, selanjutnya tahap keempat 
adonan digiling dengan ukuran mie yang kecil sambil ditaburi dengan tepung terigu, selanjutnya mie disimpan 
pada suhu kulkas agar tekstur ketika direbus tidak lembek, selanjutnya tahap kelima setelah dikeluarkan dari 
kulkas mie sudah siap direbus dalam air yang mendidih dengan diberi sedikit minyak hingga matang, 
selanjutnya tahap keenam angkat dan tiriskan mie sebelum dicampur dengan bumbu, selanjutnya campur mie 
dengan bumbu ayam dengan diberi tambahan sawi hijau dan taburkan irisan daun bawang, dan mie ayam 
akhirnya siap untuk dihidangkan 

b. Pembuatan Bumbu Ayam 
Tahap pertama yaitu daging ayam dipotong menjadi seperti dadu kecil-kecil, selanjutnya tumis bumbu 

halus dengan minyak secukupnya, selanjutnya masukkan daun salam, daun jeruk dan sereh hingga harum, 
selanjutnya tumis hingga rempah layu dan masukkan ayam yang sudah dipotong dadu serta tulangnya, 
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selanjutnya aduk-aduk hingga ayam berubah warna, selanjutnya tambahkan air, gula, garam, penyedap rasa, 
dan kecap manis, lalu diaduk hingga semuanya rata, selajutnya masak hingga airnya mendidih dan tekstur 
ayam menjadi empuk 

 
c. Pelatihan Pengemasan Produk 

Memberikan materi bagaimana cara pengemasan produk yang baik dan benar,agar masyarakat dapat 
mengetahui jenis kemasan dan dapat mengetahui kualitas atau mutu suatu produk baik atau tidak melalui 
kemasannya dan juga masyarakat mengetahui cara membuat kemasan yang baik dan benar menurut standar. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. PENYULUHAN PANGAN FUNGSIONAL UBI JALAR 
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di salah satu Majelis yang ada di Desa 

Banjarwangi, dengan diikuti oleh warga RW 05 yang terdiri dari 5 orang ibu – ibu, 5 orang pemuda – pemudi, dan 5 
orang bapak – bapak. Kegiatan ini dilakukan dengan pemaparan materi mengenai manfaat kesehatan dari ubi jalar 
dan macam-macam produk yang bisa dijadikan pangan olahan dari ubi jalar. Sebelum dilakukan penyuluhan peserta 
diberikan pre test pertanyaan seputar pangan fungsional dan ubi jalar dan setelah penyuluhan peserta diberikan post 
test pertanyaan yang sama untuk mengetahui sejauh mana peserta memahami materi yang disampaikan. Nilai pre 
test dan post test dapat dilihat pada table 1. 

Berdasarkan nilai pretest dan post test yang didapatkan dari hasil pre test dan post test menunjukan 
peningkatan pemahaman warga terhadap penyuluhan pangan fungsional meningkat. Dibuktikan dengan nilai hasil 
kolom post test lebih besar dari pada kolom pre test. Dari hasil kuisioner yang berikan kepada 14 warga yang 
mengikuti penyuluhan. Terdapat kenaikan pemahaman sebesar 15% dari sebelum dan setelah diberikan materi 
penyuluhan. pada saat pre-test sebanyak 10 warga menganggap pangan itu penting, sedangkan sisanya 
menganggap pangan itu sangat penting. Pada saat pre-test hanya ada 2 warga yang mendapat nilai 100 karena 
dapat menjawab pertanyaan mengenai pangan secara sempurna dari 10 soal yang kami berikan. Sebanyak 4 warga 
mendapat nilai 90 , sebanyak 4 warga mendapat nilai 80, 2 warga mendapat nilai 70, 1 warga mendapat nilai 60, dan 
1 warga mendapat nilai 40. Pada saat post test, yang kami berikan setelah penyuluhan mengenai pangan berakhir, 
warga mengalami perubahan pemahaman mengenai pangan menjadi lebih baik. sebanyak 12 warga menganggap 
pangan sangat penting, dan hanya 2 warga yang menganggap pangan penting. sebanyak 4 warga mendapat nilai 
100, 4 warga mendapat nilai 90, 5 warga mendapat nilai 80 dan 1 warga mendapat nilai 70.  
 
 
2. PEMBUATAN PRODUK DENGAN BAHAN BAKU UBI JALAR 

Mi basah adalah produk makanan yang dibuat dari tepung terigu dengan atau tanpa penambahan bahan 
makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diijinkan, berbentuk khas mi yang tidak dikeringkan (SNI, 2015) 
Mie jenis ini biasanya digunakan untuk bahan baku dalam pembuatan mie ayam (Astawan, 2003). Sedangkan mie 
ayam adalah mie yang terbuat dari mie basah yang direbus mendidih lalu diberi campuran daging ayam, sayur, dan 
bumbu lainnya. 

Pada kegiatan ini dilakukan demo pembuatan mie ayam ubi kepada warga RW 05 Desa Banjarwangi yang 
dihadiri oleh RT 02 dengan RT 04. Dari kegiatan ini diharapkan warga dapat memahami cara pembuatan mie ayam 
dengan bahan dasar campuran ubi. Diharapkan dengan adanya ilmu baru ini dapat membantu perekonomian 
masyarakat desa Banjar Wangi di era pandemi ini, dengan menfaatkan hasil pertanian lokal yang berada di desa 
Banjar Wangi. Selain itu diharapakan warga desa Banjar Wangi dapat membuka usaha pembuatan mie ayam 
dengan memanfaatkan ubi jalar hasil panen dari Desa Banjarwangi sendiri 

 
 

3.5 PELATIHAN PENGEMASAN PRODUK  
 Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan 
mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan 
kesejahteraannya (Subejo, 2010). Kemasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000:537) berarti hasil 
mengemas/bungkus pelindung barang dagangan. Kemasan atau packaging adalah ilmu, seni dan teknologi yang 
bertujuan untuk melindungi sebuah produk saat akan dikirim, disimpan atau dijajakan atau bisa juga suatu proses 
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produksi yang bertujuan untuk mengemas. Menurut Widiatmoko (2007:20) bahwa secara hakiki packaging 
merupakan upaya manusia untuk mengumpulkan sesuatu yang berantakan kedalam suatu wadah serta 
melindunginya dari gangguan cuaca. Menurut Klimchuk dan Krasnova (2006) menyatakan kata “kemasan” 
mengimplementasikan hasil akhir dari proses mengemas. 

Kegiatan pelatihan ini dilakukan pada tanggal 11 April 2021. Pelatihan ini bertujuan agar warga desa 
menjadi lebih sadar dan peduli mengenai kemasan makanan yang baik. Dalam kegiatan ini para peserta diberikan 
pelatihan mengenai definisi pengemasan, tujuan pengemasan, jenis-jenis kemasan pada makanan dan contohnya di 
kehidupan sehari-hari. Setelah itu diadakan sesi diskusi bersama dengan seluruh peserta penyuluhan. 

Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah bertambahnya wawasan para peserta pelatihan mengenai 
kemasan makanan, yang akan membuat mereka menjadi lebih waspada dan peduli mengenai pangan dalam 
kemasan. 

 
IV. KESIMPULAN  

Adanya penyuluhan yang diadakan di desa Banjarwangi meningkatakan pemahaman peserta terkait 
manfaat fungsional ubi jalar. Peningkatan pemahaman peserta diperoleh dari persentasi dalam menjawab benar soal 
pre test dan post test yakni sebesar 15%. Warga juga telah dilatih membuat produk mie ayam berbasis ubi jalar. 
Untuk penjualan warga juga telah diberikan pembekalan terkait pengemasan yang aman. 
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TABEL DAN GAMBAR 

Tabel 1. Hasil Nilai Pre test dan Post test 

No 
Nama 

Nilai Presentase 

(%) Pre-test Post-test 

1 Ihat Solihat 80 90 10 

2 Fuji Astuti 80 100 20 

3 Lilis Sulastri 80 90 10 

4 Jubaedah 80 90 10 

5 Rini Febrianti  60 80 20 

6 Susi Susilawati 90 100 10 

7 Dian Sari 80 90 10 

8 Rukminah 80 90 10 

9 Idah Jubaedah 70 80 10 

10 Mia Irmawati 70 80 10 

11 Sukaesih 80 100 20 

12 Iim Masmumah 90 100 10 

13 Siti Halimah 40 70 30 

14 Encop 70 80 10 

 Rata-rata 75 90 15% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sosialisasi KKN dan Penyuluhan Pangan 
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Gambar 2. Pembuatan Mie Ayam Ubi 
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Abstrak 

Latar Belakang: Buah campolay (Pouteria campechiana) matang berwarna kuning, kaya akan 

kandungan karotenoid, tetapi buah campolay kurang disukai masyarakat karena meninggalkan 

sisa berwarna kuning yang menempel di gigi ketika dimakan. Buah campolay memiliki umur 

simpan cukup pendek, yaitu sekitar 10 hari.  Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi 

buah campolay adalah digunakan untuk substitusi sebagian terigu pada pembuatan mi.     

Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh substitusi daging buah campolay 

terhadap sifat sensori mi basah, menentukan substitusi maksimum daging buah campolay yang 

dapat menghasilkan mi basah berkualitas baik, menganalisis komposisi kimia mi basah terbaik. 

Metodologi: Sampel mi basah disiapkan dengan tiga variasi persentase substitusi daging buah 

campolay yaitu 30%, 40% dan 50%. Mi basah selanjutnya dianalisis sifat sensorinya meliputi 

warna, aroma, rasa, tekstur.  Metode analisis sensori yang digunakan adalah metode QDA 

(Quantitative Descriptive Analysis).  Penilaian sensori dilakukan oleh 10 panelis terlatih pada 

skala garis  10 cm tidak terstruktur, nilai 0 menunjukkan mutu yang tidak baik dan 10 

menunjukkan mutu yang baik.  Data dianalisis menggunakan Anova dan uji Lanjut Duncan 

untuk mengetahui pengaruh substitusi daging buah campolay terhadap sifat sensori mi basah, 

menentukan maksimum substitusi daging buah campolay yang dapat menghasilkan mi basah 

berkualitas baik.  Selanjutnya mi basah terbaik dianalisis komposisi kimianya meliputi kadar air, 

abu, protein, lemak, karbohidrat, gula, dan beta karoten. 

Hasil:  Substitusi daging buah campolay berpengaruh nyata terhadap sifat sensori mi basah 

meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Substitusi daging buah campolay semakin tinggi 

menghasilkan mi basah dengan sifat sensori semakin tidak baik, yaitu warna semakin kuning tua, 

aroma khas campolay semakin terdeteksi, rasa semakin manis, tekstur semakin tidak kenyal.    

Substitusi daging buah campolay 50% menghasilkan mi basah dengan nilai sensori paling rendah 

untuk semua atribut sensori. Substitusi daging buah campolay 30% dan 40% menghasilkan mi 

basah dengan sifat sensori warna dan rasa tidak beda nyata, tetapi berbeda nyata pada aroma dan 

tekstur. Substitusi daging buah campolay 30% menghasilkan aroma dan tekstur paling baik.  

Dengan demikian substitusi maksimum daging buah campolay yang dapat menghasilkan mi 

basah dengan kualitas baik adalah 30%.  Mi basah dengan substitusi daging buah campolay 30% 

memiliki kadar air 29,52%, abu 1,36%, protein 6,98%, lemak 0,96%, karbohidrat 61,16%, gula 

8,41%, beta karoten 0,0251 ppm.  Mi basah dengan substitusi daging buah campolay 30% 

memiliki keunggulan yaitu mengandung antioksidan betakaroten, tetapi juga memiliki 

kelemahan yaitu berasa agak manis sehingga untuk penyajian perlu dicari bumbu yang sesuai. 

Kata Kunci: alkesah, campolay, mi, sensori, substitusi. 
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I. PENDAHULUAN 

Buah campolay (Pouteria campechiana) adalah buah tropis berasal dari Meksiko Selatan, Belize, Guatemala, 
dan El Salvador (Crane and Balerdi, 2016).  Di Indonesia, pohon campolay banyak dijumpai di Jawa Barat dan 
buahnya banyak dijual di pinggir jalan di daerah Cipatat, Padalarang. Buah campolay yang sudah matang berwarna 
kuning tua atau orange, berasa manis, bertekstur lembut dan beraroma seperti ubi jalar kuning rebus. Buah 
campolay dikenal sebagai buah yang kaya akan karotenoid, yaitu berkisar 1.9-23.5 mg/g (bk)  (de Lanerolle et al., 
2008; Costa et al., 2010). Buah campolay juga merupakan sumber senyawa fenolik dan flavonoid (Kong et al., 2013; 
Mehraj et al., 2015). Di negara asalnya, buah ini dikonsumsi dalam bentuk segar, sebagai bahan pengisi dan flavor 
pada pembuatan es krim, selai, milkshake, cupcake (Awang-Kanak and Bakar, 2018).  Di Indonesia, buah campolay 
umumnya dikonsumsi dalam bentuk segar, tetapi sebagian masyarakat kurang menyukai buah campolay karena 
ketika dimakan buah ini meninggalkan sisa warna kuning yang menempel pada gigi. Umur simpan buah campolay 
cukup pendek yaitu sekitar 10 hari. Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi buah campolay adalah 
digunakan sebagai bahan substitusi terigu pada pembuatan mi basah.  

Pembuatan mi dengan substitusi umbi atau buah terhadap terigu telah dilakukan oleh beberapa peneliti baik 
sebagai sumber pewarna alami maupun antioksidan.  Anam dan Handajani (2010) melakukan substitusi terigu 
dengan bubur labu kuning 0%, 20%, 30%, 40%, dan substitusi sebesar 20% menghasilkan mi kering terbaik. 
Kurniawati dan Susanto (2015) membuat mi dengan substitusi pasta ubi jalar kuning 60%, 70%, 80%, dan yang 
menghasilkan mi kering terbaik adalah substitusi 60%. Juliana et al. (2019) mempelajari pengaruh substitusi terigu 
dengan ubi jalar kuning kukus sebesar 10%, 15%, 20%, dan susbtitusi ubi jalar kuning 10% menghasilkan mi basah 
terbaik. Literatur tentang pembuatan mi basah dengan substitusi buah campolay belum pernah dijumpai.  Oleh 
karena itu, penelitian substitusi daging buah campolay terhadap terigu pada pembuatan mi basah perlu dilakukan.  
Manfaat dari pembuatan mi basah dengan substitusi daging buah campolay adalah menambah keanekaragaman mi, 
mengurangi penggunaan terigu sehingga dapat menekan peningkatan impor terigu, meningkatkan penggunaan 
sumber daya lokal.  Penelitian ini bertujuan mempelajari pengaruh substitusi daging buah campolay terhadap sifat 
sensori mi basah, menentukan substitusi daging buah campolay maksimum yang dapat menghasilkan mi basah 
berkualitas baik, menganalisis komposisi kimia mi basah terbaik.   

 

II. METODOLOGI 

Pembuatan sampel mi basah.  Penelitian diawali dengan persiapan bahan.  Bahan yang digunakan adalah 
terigu berprotein tinggi (Cakra Kembar), garam beryodium (Cap Jempol), dan daging buah campolay.  Terigu dan 
garam dibeli di toko bahan kue di Ciawi, sedangkan buah campolay dibeli di sentra penjualan buah campolay di 
Cipatat, Padalarang, Jawa Barat. Buah campolay dipilih yang sudah matang, kemudian dicuci, dibelah dan dibuang 
bagian biji dan kulitnya.  Daging buah campolay selanjutnya dikukus selama 5 menit.  Selanjutnya dilakukan 
penimbangan tepung terigu, garam, dan daging buah campolay sesuai perlakuan substitusi.  Sampel mi basah 
disiapkan dengan tiga variasi substitusi daging buah campolay yaitu 30%, 40% dan 50%, sehingga dihasilkan 
perbandingan tepung terigu dan daging buah campolay 70%:30%, 60%:40%, 50%:50%.  Garam yang ditambahkan 
untuk semua taraf perlakuan adalah sama yaitu sebesar 3%.  Pembuatan mi basah substitusi daging buah campolay 
dilakukan dua kali ulangan. Pembuatan mi basah dilakukan dengan menggunakan metode kalendering.  Semua 
bahan dicampur rata hingga kalis (15 menit), kemudian dibuat menjadi lembaran dengan menggunakan alat 
pembuat mi (Atlas Nagato ATL-150) hingga dihasilkan lembaran dengan ketebalan 2 mm, selanjutnya dilakukan 
pembentukan untaian dengan lebar 2 mm dan panjang 18 cm.  Mi selanjutnya direbus selama 3 menit dan ditiriskan 
untuk dianalisis sifat sensorinya. 

Analisis sensori mi basah.  Metode analisis sensori yang digunakan adalah metode QDA (Quantitative 
Descriptive Analysis), mengacu pada prosedur Meilgaard et al. (2016).  Sifat sensori mi basah yang dianalisis adalah 
warna, aroma, rasa, dan tekstur.  Penilaian terhadap sifat sensori mi basah dilakukan oleh 10 panelis terlatih (panelis 
dari perusahaan mi instan).  Skala yang digunakan adalah skala garis 10 cm tidak terstruktur, nilai 0 menunjukkan 
mutu yang tidak baik dan 10 menunjukkan mutu yang baik.  Pada saat pengujian, kepada panelis diberikan mi 
standar yang dibuat dari terigu 100%, garam 3%, dan air 35%.  Nilai sensori mi standar adalah 10 untuk semua sifat 
sensori.  Panelis memberikan nilai setiap sifat sensori dengan memberikan tanda silang pada garis 10 cm yang 
disediakan pada lembar penilaian.   

Analisis data sifat sensori.  Semua lembar penilaian dikumpulkan dan dilakukan pengukuran nilai setiap sifat 
sensori dengan menggunakan penggaris dari titik 0 sampai tanda silang yang diberikan oleh setiap panelis.  Setelah 
dilakukan rekapitulasi data, data dianalisis menggunakan Anova untuk mengetahui adanya pengaruh substitusi 
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daging buah campolay terhadap sifat sensori mi basah. Jika p<0,05 maka dilakukan uji Lanjut Duncan untuk 
mengetahui perbedaan diantara semua pasangan perlakuan sehingga dapat digunakan untuk menentukan 
maksimum substitusi daging buah campolay yang dapat menghasilkan mi basah berkualitas baik.  Selanjutnya mi 
basah terpilih dianalisis komposisi kimianya meliputi kadar air, abu, protein, lemak, karbohidrat, gula, dan beta-
karoten.  Analisis kimia dilakukan di laboratorium PT. Saraswanti Indogenetech, mengacu pada prosedur AOAC 
(2005) untuk analisis proksimat, dan Nielsen (1995) untuk analisis beta-karoten. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sifat sensori merupakan salah satu sifat mutu yang penting bagi konsumen dalam memilih makanan.  
Penggantian (substitusi) salah satu bahan baik sebagian atau seluruhnya dalam pembuatan produk pangan dapat 
mengubah sifat sensori pangan. Seberapa jauh perubahan sensori pangan tersebut perlu dianalisis sehingga tujuan 
substitusi dapat dicapai.  Hasil analisis sensori mi basah dengan substitusi daging buah campolay 30%, 40%, dan 
50% ditampilkan pada Tabel 1.   

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa substitusi daging buah campolay semakin tinggi menghasilkan mi 
basah dengan sifat sensori semakin tidak baik, yaitu warna semakin kuning tua, aroma khas campolay semakin 
terdeteksi dan rasa semakin manis, tekstur semakin tidak kenyal.  Perubahan sifat sensori ini disebabkan oleh 
pencampuran antara terigu dan daging buah campolay yang masing-masing memiliki sifat berbeda karena 
kandungan kimianya berbeda.  Terigu memiliki karakteristik warna putih tulang, rasa plain (tidak ada rasa), aroma 
khas terigu, dan tekstur halus kering tetapi kenyal elastis jika telah menjadi adonan. Terigu mengandung gula sekitar 
2%, pati 60-70%, protein pembentuk gluten 8-16% (Hoseney, 1994).  Buah campolay matang memiliki karakteristik 
warna kuning tua atau orange, rasa manis, aroma khas campolay, dan tekstur lembek.   Buah campolay matang 
mengandung gula 15-20% (Pertiwi et al., 2019),  total karotenoid 1,9-23,5 mg/g (bk) (de Lanerolle et al., 2008).   

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa substitusi daging buah campolay berpengaruh nyata terhadap 
sifat sensori mi basah meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur. Substitusi daging buah campolay 50% menghasilkan 
mi basah dengan nilai sensori paling rendah untuk semua atribut sensori. Substitusi daging buah campolay 30% dan 
40% menghasilkan mi basah dengan sifat sensori warna dan rasa tidak beda nyata, tetapi berbeda nyata pada 
aroma dan tekstur. Substitusi daging buah campolay 30% menghasilkan aroma dan tekstur paling baik.  Pada 
produk mi, tekstur merupakan sifat sensori paling penting. Dengan demikian substitusi maksimum daging buah 
campolay yang dapat menghasilkan mi basah dengan kualitas baik adalah 30%.  Hasil  penelitian ini mirip dengan 
hasil penelitian Anam dan Handajani (2010) yang melakukan substitusi terigu dengan bubur labu kuning 0%, 20%, 
30%, 40%, substitusi sebesar 20% menghasilkan mi kering terbaik, dan mirip dengan penelitian Juliana et al. (2019) 
yang melakukan substitusi terigu dengan ubi jalar kuning kukus sebesar 10%, 15%, 20%, substitusi ubi jalar kuning 
10% menghasilkan mi basah terbaik.   

Mi basah dengan substitusi daging buah campolay 30% memiliki kadar air 29,52%, abu 1,36%, protein 
6,98%, lemak 0,96%, karbohidrat 61,16%, gula 8,41%, beta karoten 0,0251 ppm.  Menurut SNI mi basah yaitu SNI 
01-2897-1992, mi basah memiliki kadar air 20-35%, kadar abu maksimal 3%, dan protein minimal 3%.  Dengan 
demikian substitusi daging buah campolay 30% dapat menghasilkan mi basah dengan kadar air, kadar abu, dan 
kadar protein memenuhi SNI 01-2897-1992.  Keunggulan mi basah dengan substitusi daging buah campolay 30% 
adalah mengandung betakaroten.  Betakaroten merupakan salah satu senyawa fitokimia yang memiliki fungsi 
sebagai antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang dapat menghambat atau memperlambat proses oksidasi, 
suatu reaksi kimia yang dapat menghasilkan radikal bebas sehingga memicu reaksi berantai yang dapat merusak sel 
Antioksidan dapat menurunkan risiko terjadinya penyakit kronis seperti kanker dan jantung koroner (Amrun et al., 
2007).  Dibalik keunggulannya, mi basah dengan substitusi daging buah campolay 30% ini juga memiliki kelemahan, 
yaitu mi memiliki rasa manis karena kandungan gulanya cukup tinggi, yaitu 8,41%.  Pada umumnya mi tidak berasa 
manis sehingga dapat dipadukan dengan aneka macam bumbu.  Untuk mi dengan rasa manis, perlu dipelajari 
bumbu yang sesuai dalam penyajiannya.  

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Daging buah campolay memiliki warna kuning tua atau orange, berasa manis, bertekstur lembut seperti ubi 
jalar kuning yang direbus, dapat digunakan untuk menggantikan sebagian terigu hingga 30% pada pembuatan mi 
basah.  Mi basah dengan substitusi daging buah campolay 30% berwarna kuning lebih tua dibanding warna mi 
basah dari terigu 100% karena kandungan betakaroten dalam daging buah campolay yang bersifat antioksidan.  
Akan tetapi mi basah ini memiliki rasa manis sehingga untuk penyajiannya perlu dicari bumbu yang sesuai.   
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TABEL DAN GAMBAR 

Tabel 1.  Nilai sensori mi basah dengan berbagai variasi substitusi daging buah campolay 

Persentase substitusi daging buah 
campolay terhadap terigu 

Warna Aroma Rasa Tekstur 

30% (8,33 ± 0,67)a (7,70 ± 0,56)a (7,77 ± 0,21)a (7,17 ± 0,50)a 

40% (7,20 ± 0,82)ab (6,43 ± 0,06)b (6,27 ± 0,51)ab (5,87 ± 0,38)b 

50% (5,90 ± 0,96)b (5,37 ± 0,40)c (4,77 ± 1,07)b (4,73 ± 1,25)c 

Keterangan: Nilai sensori mi standard (berbahan baku terigu 100%) adalah 10 untuk semua atribut sensori. 
      Nilai sensori semakin menurun menunjukkan semakin tidak dikehendaki (semakin tidak baik).  

       Nilai warna 0: kuning tua, 10: kuning  
       Nilai aroma  0: khas campolay, 10: khas terigu 
       Nilai rasa 0: manis, 10: tidak manis 
       Nilai tekstur  0: lembek, 10, kenyal  
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Abstrak 

Latar Belakang: Umbi Ganyong merupakan salah satu tanaman umbi minor yang sudah lama 

dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai sumber karbohidrat, tetapi 

pemanfaatan umbi ganyong hanya sebatas direbus dan dijadikan kerupuk. Pati Ganyong 

dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan es krim. Untuk meningkatkan pemanfaatan Umbi 

Ganyong sebagai sumber pangan maka perlu dilakukan pengolahan agar masyarakat lebih 
mudah mengkonsumsinya dan sebagai inovasi pembuatan es krim, karena Umbi Ganyong belum 

banyak dimanfaatkan sebagai produk lokal. Pembuatan es krim ini dipilih protein nabati yaitu 

susu kedelai. Pembuataan es krim pati ganyong alasan yang mendasari adalah dikarenakan susu 

kedelai memiliki kadar protein dan komposisi asam amino yang hampir sama dengan susu sapi 

(Astawan, 2004).  

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh 

perbandingan pati ganyong dan susu kedelai terhadap produk es krim yang dihasilkan 

berdasarkan uji fisik (overrun dan kecepatan waktu leleh), uji kimia (kadar protein dan kadar 

lemak). Mengetahui formulasi terpilih berdasarkan uji organoleptik (uji mutu sensori dan uji 

hedonik).  

Metodologi: Mengetahui formulasi terpilih berdasarkan uji organoleptik dan uji fisik es krim. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor dengan empat taraf 

yaitu perbandingan susu kedelai dan tepung pati ganyong (60,5:1,5, 60:2, 59,5:2,5, 55,5:3) 

dengan dua kali ulangan. Analisis produk meliputi uji fisik (overrun dan pengukuran kecepatan 

waktu leleh), uji kimia (kadar lemak, kadar protein) dan uji organoleptik (uji sensori dan uji 

hedonik). Data penelitian dianalisis menggunakan sidik ragam dan uji lanjut Duncan jika ada 

pengaruh nyata (P<0,05).  

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan untuk nilai overrun A1 46,08%, A2 36,04%, A3 33,15% 

dan A4 33,19% sedangkan untuk hasil kecepatan waktu leleh A1 13.66 menit, A2 15.82 menit, 

A3 17.33 menit dan A4 21.32 menit dan kandungan kimia pada es krim pati ganyong terpilih 

yaitu perlakuan formulasi A3 kadar lemak 5,73% dan kadar protein 7,36%. Es krim pati ganyong 

yang disukai oleh panelis berdasarkan hasil uji hedonik yaitu dengan perbandingan pati ganyong 

dan susu kedelai sebesar (59,5:2,5). 

Kata Kunci: es krim, pati ganyong, susu kedelai 
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I. PENDAHULUAN 

Es krim merupakan salah satu jenis makanan yang sangat disukai oleh konsumen segala usia mulai dari 
anak-anak hingga dewasa. Konsumsi es krim meningkat dari waktu ke waktu dengan makin meningkatnya varian 
dan jumlah es krim dipasaran. Es krim adalah makanan semi padat yang terbuat dari susu, lemak, gula atau tanpa 
bahan tambahan lain. Beberapa fakta menyebutkan es krim memiliki nilai gizi yang tinggi tergantung pada kualitas 
bahan bakunya sehingga bahan baku yang digunakan perlu diketahui dengan pasti (Malaka, 2010). Sedangkan, es 
krim menurut pengertian SNI (1995) adalah jenis makanan semi padat yang dibuat dengan cara pembekuan tepung 
es krim atau tanpa bahan tambahan makanan lain dan bahan tambahan makanan yang diizinkan. Selain es krim 
dengan penambahan buah, di pasaran belum terlalu banyak terdapat es krim yang dibuat dengan penggunaan 
pangan lokal seperti Umbi Ganyong. 

Umbi Ganyong merupakan salah satu tanaman umbi minor yang sudah lama dikenal dan dimanfaatkan oleh 
masyarakat Indonesia sebagai sumber karbohidrat, tetapi pemanfaatan umbi ganyong hanya sebatas direbus dan 
dijadikan kerupuk. Penganekaragaman pengolahan Umbi Ganyong menjadi pati merupakan salah satu upaya 
meningkatkan nilai tambah Ganyong, memperpanjang masa simpan dan mempermudah pengolahan selanjutnya 
(Utami, 2009). Pati Ganyong dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan es krim. Untuk meningkatkan 
pemanfaatan Umbi Ganyong sebagai sumber pangan maka perlu dilakukan pengolahan agar masyarakat lebih 
mudah mengkonsumsinya dan sebagai inovasi pembuatan es krim, karena Umbi Ganyong belum banyak 
dimanfaatkan sebagai produk lokal. 

Pembuatan es krim ini dipilih protein nabati yaitu susu kedelai. Pembuataan es krim pati ganyong alasan yang 
mendasari adalah dikarenakan susu kedelai memiliki kadar protein dan komposisi asam amino yang hampir sama 
dengan susu sapi (Astawan, 2004). Kedelai adalah sumber protein nabati, di samping  itu kedelai juga merupakan 
sumber lemak yang tinggi nilai ekonomisnya. Kadar lemak kedelai setiap 100 gram adalah 19,1 gram, dan 
mengandung asam lemak tidak jenuh esensial, yaitu linoleat dan linolenat yang sangat dibutuhkan tubuh untuk hidup 
sehat (Astawan, 2004). Karena kandungan lemak yang tinggi, kedelai bisa dibuat dalam bentuk susu kedelai yang 
kemudian digunakan dalam pembuatan es krim. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan pembuatan es krim 
tepung pati ganyong sebagai pemanfaatan pangan lokal tepung pati ganyong dengan penambahan susu kedelai 
untuk menghasilkan es krim dengan tingkat kesukaan yang terbaik..  

 

II. METODOLOGI 

Penelitian ini terdiri dari satu faktor yaitu perbandingan susu kedelai dan tepung pati ganyong dengan 4 taraf 
perlakuan yaitu 60,5%:1,5%, 60%:2%, 59,5%:2,5%, dan 59%:3%, dan dua kali ulangan. Proses pembuatan es krim 
pati ganyong dengan susu kedelai di mulai dengan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, timbang semua 
bahan sesuai kebutuhan. Pembuatan es krim menggunakan bahan baku tepung pati ganyong, susu kedelai, gula 
pasir, susu skim, whipping cream, dan cmc dengan konsentrasi yang berbeda. Diagram alir pembuatan es krim pati 
ganyong dengan susu kedelai Analisis yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji fisik yaitu, uji overrun dan uji 
kecepatan waktu leleh. Uji kimia yaitu kadar lemak dan kadar protein. Uji organoleptik, meliputi uji sensori dan uji 
hedonik dengan parameter mencakup warna, aroma, rasa, dan tekstur dengan skala garis (0-10) yang dilakukan 
oleh 25 orang panelis tidak terlatih. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
program SPSS 25. Untuk mengetahui perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh nyata atau tidak 
maka digunakan uji statistik yaitu Uji sidik ragam (ANOVA). Apabila nilai p<0,05 maka perlakuan berpengaruh nyata 
dan dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan pada selang kepercayaan 95% (taraf nyata α=0,05).

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis overrun digunakan untuk mengetahui jumlah udara yang masuk ke dalam adonan yang didapatkan. 
Pengukuran overrun dilakukan dengan cara pengukuran volume adonan sebelum dan sesudah dilakukan 
pendinginan, dan pencampuran sehingga dapat diketahui penambahan jumlah udara yang masuk ke dalam adonan. 
Berdasarkan hasil uji sidik ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa overrun es krim berkisar 33,15-46,08%. Es krim 
yang baik memiliki overrun berkisar 70-80% untuk skala industri sedangkan untuk skala rumah tangga berkisar 35-
50% (Padaga, 2005). Overrun es krim pati ganyong ini telah memenuhi standar yang telah ditentukan. 

Berdasarkan hasil uji rata-rata overrun es krim pati ganyong menunjukkan bahwa overrun memiliki 
kecenderungan menurun dengan meningkatnya konsentrasi pati ganyong. Hal ini disebabkan oleh salah satu faktor 
yaitu sifat kekentalan yang meningkat dengan bertambahnya jumlah pati ganyong yang digunakan. Tabel formulasi 
menunjukkan bahwa semakin banyak penambahan susu kedelai maka overrun es krim semakin tinggi dan semakin 
banyak penambahan pati ganyong makan overrun semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh total padatan pada pati 
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ganyong. Nilai overrun es krim yangdihasilkan akan semakin rendah jika total padatan semakin tinggi sehingga 
mempengaruhi banyaknya udara yang terperangkap didalam adonan es krim, maka akan menyebabkan campuran 
es krim menjadi lebih kental dan sulit mengembang (Nugraha dan Kusnadi, 2015). 
Kecepatan Waktu Leleh 

Menurut Setianawati (2002), daya pelelehan identik dengan waktu yang dibutuhkan es krim untuk meleleh 
sempurna pada suhu ruang. Kecepatan pelelehan es krim berkaitan erat dengan tekstur es krim. Es krim yang 
bertekstur kasar mempunyai kekentalan dan resistensi pelelehan yang rendah sehinggga mudah meleleh. Hasil sidik 
ragam menunjukkan bahwa perbandingan susu kedelai dan pati ganyong dalam pembuatan es krim memberikan 
pengaruh nyata terhadap waktu leleh yang dihasilkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan leleh es krim 
pati ganyong memiliki kecenderungan yang lebih lama seiring dengan meningkatnya konsentrasi pati ganyong. Hal 
ini disebabkan oleh kemampuan pati ganyong mengikat air dan membentuk gel yang meningkat dengan 
meningkatnya jumlah pati ganyong yang mengakibatkan semakin banyak molekul air yang terperangkap dalam 
struktur gel maka viskositasnya semakin tinggi sehingga waktu leleh semakin lama. Waktu leleh berkaitan dengan 
tinggi rendahnya overrun, semakin tinggi overrun maka semakin cepat es krim tersebut meleleh (Suprayitno, 2001). 

Uji Organoleptik Mutu Sensori 
Warna merupakan salah satu daya tarik yang mempengaruhi respon panelis pada suatu produk seperti es 

krim. Jika suatu produk makanan memiliki warna yang kurang menarik, maka orang akan mempertimbangkan unuk 
mengkonsumsinya. Pengaruh perlakuan terhadap warna yaitu berkisar 7,19-7,43 yang menunjukan warna putih dari 
rentang warna putih pucat-putih cerah. Hasil sidik ragam menunjukkan tidak berpengaruh nyata terhadap parameter 
warna. Warna es krim pati ganyong yang dihasilkan putih pucat hingga putih cerah. Semakin banyak pati ganyong 
yang ditambahkan, maka warna es krim yang dihasilkan semakin putih cerah. Hal ini disebabkan karena kandungan 
ganyong berupa pati murni dan pada dasarnya berwarna putih, sehingga es krim yang dihasilkan berwarna sesuai 
dengan yang diharapkan. Penambahan pati ganyong dan susu kedelai tidak berpengaruh terhadap warna es krim 
pati ganyong. Umumnya konsumen tertarik terhadap suatu makanan, karena melihat pada warna nya. Hal ini sesuai 
dengan pendapat Winarno (2005), bahwa penentuan mutu suatu bahan pangan pada umumnya tergantung pada 
warna, karena warna tampil terlebih dahulu dan kadang-kadang menentukan mutu dari bahan pangan. Warna es 
krim pati ganyong yang dihasilkan putih pucat hingga putih cerah.  

Aroma pada es krim yang dihasilkan dipengaruhi oleh bahan yang digunakan. Aroma pada suatu bahan 
pangan atau produk dipengaruhi oleh bahan tambahan yang digunakan seperti penguat cita rasa pengaruh 
perlakuan tehadap aroma yaitu berkisar 7,09-7,34 yang menunjukan aroma khas susu dari rentang aroma tidak 
tercium khas susu-khas tercium susu. Hasil sidik ragam menunjukkan tidak berpengaruh nyata terhadap parameter 
aroma. Penambahan pati ganyong 1,5% sampai 3% belum memberikan perbedaan terhadap tingkat aroma. 
Perbedaan tingkat aroma muncul ketika susu kedelai ditambahkan pada es krim sebanyak 60,5% sampai 59%. Hal 
ini karena panelis menyatakan suka tehadap aroma es krim dikarenakan bahan utama yang digunakan dalam 
pembuatan es krim ini adalah susu. Sehingga aroma yang sangat terasa pada es krim yaitu aroma susu. Namun, 
seiring dengan penambahan pati ganyong berpengaruh tehadap aroma es krim. Hal ini disebabkan karena pada 
dasarnya aroma pati ganyong sulit untuk dideskripsi, karena pati ganyong memiliki aroma yang sama yaitu aroma 
alami dari buah ganyong itu sendiri. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti, Shanti Dwi 
(2019) dalam judul Eksperimen Pembuatan Egg Drop Cookies Berbahan Dasar Tepung Pati Umbi Ganyong (Canna 
edulis Ker) yang menunjukkan bahwa interaksi antara pati ganyong dengan bahan-bahan lain dalam pembuatan 
cookies tidak berpengaruh signifikan pada aroma dari cookies. 

Menurut Padaga dan Sawitri (2005), rasa sangat mempengaruhi kesukaan konsumen terhadap es krim, 
bahkan dapat dikatakan merupakan faktor penentu utama. Rasa es krim dipengaruhi oleh beberapa hal seperti 
bahan pengental yang dapat mengurangi rasa manis gula dan perubahan tekstur yang dapat mengubah cita rasa es 
krim. pengaruh perlakuan terhadap rasa yaitu berkisar 7,19-9,59 yang menunjukkan rasa es krim terasa manis dari 
rentang tidak manis-manis. Hasil sidik ragam menunjukkan rasa tidak berpengaruh nyata tehadap parameter rasa. 
Hal tersebut sejalan dengan penelitian Dwi (2010) tentang penggunaan tepung ganyong sebagai substitusi tepung 
terigu pada pembuatan mie kering yang menyatakan bahwa penambahan tepung ganyong mempengaruhi rasa. Nilai 
penerimaan panelis terhadap rasa mie kering semakin menurun seiiring peningkatan konsentrasi substitusi tepung 
ganyong. Hal ini dikarenakan adanya rasa kurang enak yang disebabkan oleh tepung ganyong yang digunakan. 

Tekstur juga penentu kualitas yang perlu diperhatikan (Hariyanti, dkk.,2015). pengaruh perlakuan terhadap 
tekstur yaitu berkisar 7,19-7,99 yang menunjukkan tekstur yang lembut dari rentang tekstur kasar-lembut. Hasil sidik 
ragam menunjukkan tidak berpengaruh nyata terhadap parameter tekstur. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rooney 
(2014) kandungan amilosa yang tinggi pada suatu tepung akan menghasilkan produk pangan yang kaku, sulit 
mengembang, dan bertekstur keras. Tepung pati ganyong mengandung amilosa yaitu sebanyak 20,16% 
Penambahan 2,5% pati ganyong memberikan tekstur yang lebih halus atau lembut dibandingkan dengan 
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penambahan pati ganyong yang lain nya. Menurut Adam (2010), pati ganyong memiliki tekstur yang keras jika 
digunakan sebagai bahan makanan sehingga perlu dicampur dengan jenis bahan campuran yang lain.  

Uji Organoleptik Hedonik 
Warna memegang peranan penting dalam menentukan penilaian suka atau tidak suka sesorang terhadap 

suatu produk. pengaruh perlakuan terhadap warna yaitu berkisar 7,01-7,45 yang menunjukkan warna putih. Hasil 
sidik ragam menunjukkan tidak berpengaruh nyata terhadap parameter warna. Tingginya skor warna pada A1 (putih) 
yang dihasilkan menjadi alasan skor kesukaan terhadap warna es krim. Dimana konsentrasi penambahan pati 
ganyong pada perlakuaan A1 (60,5:1,5) lebih sedikit dari perlakuan yang lain. Semakin tinggi penambahan pati 
ganyong, kesukaan warna terhadap panelis semakin menurun karena warna yang dihasilkan menjadi putih pucat 
dan lebih pekat. Tidak adanya pengaruh perlakuan terhadap kesukaan warna menunjukkan bahwa panelis memiliki 
kesukaan yang sama pada warna keempat perlakuaan es krim pati ganyong, tetapi tingkat kesukaan terhadap 
parameter warna tertinggi diberikan kepada es krim pati ganyong A1 (60,5:1,5) dengan nila rata-rata 7,45 (kearah 
suka). 

Menurut Nugroho dan Kusnadi (2015), aroma yang dihasilkan produk pangan adalah senyawa-senyawa yang 
muda menguap dan menghasilkan bau. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rata-rata nilai kesukaan terhadap 
aroma es krim pati ganyong berkisar 7,00-7,97. Hasil sidik ragam menunjukkan tidak berpengaruh nyata terhadap 
parameter aroma. Berdasarkan uji sidik ragam, aroma es krim dengan penambahan pati ganyong yang lebih banyak 
tidak disukai oleh panelis karena aroma nya yang khas pati. Tingkat kesukaan terhadap parameter Aroma tertinggi 
diberikan kepada es krim pati ganyong A2 (60:2) dengan nilai rata-rata 7,97 (kearah suka). 

Pada es krim rasa dipengaruhi oleh bahan penyusun (komposisi). pengaruh perlakuan terhadap rasa yaitu 
berkisar 7,34-7,67 yang menunjukan rasa es krim terasa manis. Hasil sidik ragam menunjukkan tidak berpengaruh 
nyata terhadap parameter rasa. Penambahan pati ganyong yang tidak banyak lebih disuka oleh panelis karena 
rasanya yang pas. Parameter rasa tertinggi diberikan kepada es krim pati ganyong A3 (59,5:2,5) dengan nilai rata-
rata 7,67 (kearah suka). 

Tekstur pada es krim ganyong dipengaruhi oleh beberapa hal antara lan jenis bahan baku dan proses 
pemasakan. Pati pada ganyong memiliki tekstur yang kasar sehingga penambahan atau pencampuran dengan 
bahan lain perlu dilakukan pengaruh perlakuan terhadap tekstur yaitu berkisar 7,09-7,48 yang menunjukkan tekstur 
yang lembut. Hasil sidik ragam menunjukkan tidak berpengaruh nyata terhadap parameter tekstur. Menurut Mervina 
et al. (2012), tekstur merupakan salah satu atribut organoleptik yang mempengaruhi penerimaan panelis terhadap 
suatu produk. Kesukaan tekstur tidak dipengaruhi oleh pati ganyong dan susu kedelai, tetapi tingkat kesukaan 
terhadap parameter tekstur tertinggi diberikan kepada es krim pati ganyong A3 (5,95:2,5) dengan nilai rata-rata 7,48 
(kearah suka). Tekstur pada es krim ganyong dipengaruhi oleh beberapa hal antara lan jenis bahan baku dan proses 
pemasakan. Pati pada ganyong memiliki tekstur yang kasar sehingga penambahan atau pencampuran dengan 
bahan lain perlu dilakukan. 

Kesukaan secara keseluruhan merupakan salah satu aspek yang dinilai pada pengujian tingkat kesukaan 
panelis terhadap sifat organoleptik es krim pati ganyong dengan berbagai konsentrasi. Pengujian kesukaan 
keseluruhan ini merupakan penilaian terhadap semua parameter mutu yang meliputi warna, aroma, rasa dan tekstur 
yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat panelis terhadap produk es krim pati ganyong dan susu kedelai yang 
berbeda konsentrasinya. nilai skor overall es krim dengan penambahan pati ganyong dan susu kedelai yang 
berbeda berkisar 7,04-7,55 yang menunjukkan warna putih, aroma susu, rasa manis dan tekstur yang lembut. Hasil 
uji sidik ragam tehadap nilai kesukaan keseluruhan es krim pati ganyong menunjukkan bahwa perbedaan pati 
ganyong dan susu kedelai tidak berpengaruh nyata terhadap nilai keseluruhan es krim pati ganyong. Menurut 
Khasanah (2003), menyatakan bahwa rasa adalah faktor yang dinilai panelis setelah tekstur, warna dan aroma yang 
dapat yang mempengaruhi penerimaan produk pangan.  Penerimaan keseluruhan es krim dipengaruhi oleh 
beberapa faktor seperti warna, aroma, rasa, dan tekstur. Namun penilaian keseluruhan ini tidak dipengaruhi oleh 
penambahan pati ganyong dan susu kedelai 

Penentuan Produk Terpilih 
Penentuan produk terpilih ini didasarkan pada hasil pengujian fisik (overrun dan kecepatan waktu leleh) dan 

data hasil organoleptik (uji mutu sensori dan uji hedonik). Berdasarkan hasil uji mutu sensori dan uji hedonik dengan 
parameter warna, aroma, rasa dan tekstur perbandingan susu kedelai dan pati ganyong yang terpilih dari formulasi 
A3 yaitu perbandingan susu kedelai dan pati ganyong 59,5%:2,5%. 

Menurut Winarno (2008), lemak dan minyak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan 
tubuh manusia. Satu gram lemak dapat menghasilkan energi 9 kKal, sedangkan karbohidrat dan protein hanya 
menghasilkan 4 kKal/gram. Lemak tersusun atas unsur karbon (C), hidrogen (H) dan oksigen (O). Lemak dalam es 
krim berfungsi dalam meningkatkan flavor, memberikan tekstur yang lembut dan membentuk body es krim yang baik 
(Goff dan Hartel, 2013). Nilai kadar lemak es krim dipengaruhi oleh penambahan lemak susu ke dalam campuran es 
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krim. Selain meningkatkan cita rasa, banyaknya penambahan lemak susu pada campuran es krim dapat 
menentukan kategori es krim yang ada di pasaran (Nurhuda, 2015). Kadar lemak yang diperoleh pada es krim pati 
ganyong terpilih adalah 5,73%. Menurut SNI No. 01-3713-1995 kandungan lemak pada es krim minimal 5,0% b/b. 
Hal ini untuk produk terpilih es krim pati ganyong, kadar lemak sudah memenuhi nilai syarat SNI No.01-3713-1995. 
Pada es krim, protein berfungsi menstabilkan emulsi lemak setelah proses homogenesasi, menambah cita rasa, 
membentuk pembuihan, meningkatkan dan menstabilkan daya ikat air yang berpengaruh pada kekentalan dan 
tekstur es krim yang lembut serta dapat meningkatkan ovverun (Masykuri dkk., 2012). 

Tujuan dari analisis protein dalam bahan makanan, menentukan tingkat kualitas protein dipandang dari sudut 
gizi. Pada SNI 01-3713-1995 dicantumkan bahwa persyaratan mutu es krim untuk kandungan protein minimal 2.7% 
(%bb), maka es krim pati ganyong formula terpilih memenuhi persyaratan tersebut, yaitu sebesar 7,36%. Protein 
dalam es krim pati ganyong mengandung protein nabatii membuat es krim lebih padat dan halus sehingga dapat 
membentuk body es krim dan menjaganya agar terhindar dari tekstur yang kasar. Selain itu, protein dalam es krim 
nabati berfungsi menjaga kestabilan dari emulsi dan buih yang sangat aktif dan mudah berubah (Clarke, 2008). 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Berdasarkan hasil penelitian penambahan pati ganyong dan susu kedelai tidak berpengaruh terhadap mutu 
warna, aroma, dan rasa. Produk es krim pati ganyong terpilih berdasarkan uji fisik dan uji hedonik adalah formula A3 
dengan perbandingan susu kedelai dan pati ganyong (59,5%:2,5%). Uji fisik yaitu overrun 33,15%, kecepatan leleh 
17,33 menit. Uji hedonik dengan skor parameter warna 7,45 (suka), aroma 7,28 (suka), rasa 7,67 (suka), tekstur 
7,48 (suka), dan overall 7,55 (suka). Kandungan kimia pada es krim pati ganyong terpilih untuk kadar lemak 5,73%, 
dan kadar protein 7,36% untuk penelitian  es krim ini sudah sesuai dengan acuan SNI Es Krim SNI 01-3713-1995. 

Kebaruan dari penelitian ini pati ganyong dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan es krim, agar 
masyarakat lebih mudah mengkonsumsinya dan sebagai inovasi pembuatan es krim, karena umbi ganyong belum 
banyak dimanfaatkan sebagai produk lokal. Pembuatan es krim ini dipilih protein nabati yaitu susu kedelai. 
Pembuataan es krim pati ganyong alasan yang mendasari adalah dikarenakan susu kedelai memiliki kadar protein 
dan komposisi asam amino yang hampir sama dengan susu sapi  
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TABEL DAN GAMBAR 

 

Jenis Uji 
Formulasi 

          A1                    A2                      A3                   A4                        
 

Uji Fisik 
Overrun 46,08                   36,04               33,15                     33,19  
Kecepatan Leleh     13,66                  15,82                17,33                     21,32 
Mutu Sensori 
Warna  7,39a 7,43a 7,25a 7,19a  

Aroma   7,34a 7,28a 7,09a 7,12a  

Rasa 7,19a 7,20a 8,59a 7,34a  

Tekstur  7,28a 7,19a 7,99a 7,93a  
Mutu Hedonik 
Warna  7,45a 7,29a 7,01a 7,09a     
Aroma 7,71a 7,97a 7,19a 7,00a  

Rasa 7,34a 7,39a 7,67a 7,46a  
Tekstur 7,09a 7,22a 7,48a 7,30a  
overall 7,04a 7,23a 7,55a 7,11a    

   
Keterangan: A1= Rasio susu kedelai:pati ganyong (60,5:1,5), A2= Rasio susu  
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kedelai:pati ganyong (60:2), A3= Rasio susu kedelai:pati ganyong (59,5:2,5), A4= 
Rasio susu kedelai:pati ganyong (59:3). 
 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir pembuatan Es Krim 
Ganyong 
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Abstrak 

LatarBelakang: Hingga saat ini, kulit jeruk yang berasal dari industri minuman maupun rumah 

tangga, menjadi salah satu limbah yang banyak ditemukan di lingkungan dan belum 

termanfaatkan dengan baik. Cascara/pulpa kopi/kulit buah kopi merupakan limbah pascapanen 

kopi yang  dikeringkan. Kulit jeruk siam serta cascara  arabika memiliki potensi untuk digunakan 

sebagai food ingredient dalam pengembangan pangan  menjadi minuman fungsional. 

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perbandingan kulit jeruk siam 

dengan cascara arabika dan lama waktu penyeduhan terhadap karakteristik fisikokimia teh 

celup.  

Metodologi: Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor 

dan dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Faktor pertama perbandingan teh kulit jeruk dengan 

cascara arabika (A) terdiri atas 3 taraf perlakuan yaitu kulit jeruk:cascara (1:3) (A1), kulit 

jeruk:cascara (1:1) (A2),) kulit jeruk:cascara (3:1) (A3). Faktor kedua yaitu waktu penyeduhan 

(B) terdiri atas 3 taraf perlakuan yaitu 2 menit (B1), 6 menit (B2), 20 menit (B3). Analisis data 

yang di gunakan adalah ANOVA dan uji Lanjut Duncan. Parameter yang di amati adalah  

rendemen, kadar air dan nilai pH.  

Hasil: Hasil penelitian menunjukan pengeringan kulit jeruk siam memiliki rendemen 31,53 %. 

Kadar air teh kulit jeruk 18,97 % dan  cascara 15,61 % belum sesuai SNI 01-3836- 2013. Hasil 

analisis sidik ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa perlakuan perbandingan teh kulit jeruk 

siam dan cascara arabika (A), waktu penyeduhan (B) serta interaksi keduanya (AB) berpengaruh 

nyata (P < 0,05) terhadap nilai pH seduhan teh. Nilai pH teh kulit jeruk dan cascara berkisar 

antara 5,15 – 6,25, nilai pH paling rendah adalah perlakuan A3B3 (perbandingan teh kulit jeruk: 

cascara 3:1 dan waktu penyeduhan 20 menit) yaitu 5,15 ± 0,04. Hal ini menunjukan bahwa 

perbandingan kulit jeruk siam dengan cascara arabika dan waktu penyeduhan berpengaruh 

terhadap nilai pH seduhan teh celup. 

 

Kata Kunci: cascara, kulit jeruk, pH, seduhan, teh. 
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I. PENDAHULUAN 

Kulit jeruk berkontribusi sekitar 30 - 40 % dari total bobot buah jeruk segar (Manjarres-Pizon et al. 2013). Hingga 
saat ini, kulit jeruk yang berasal dari industri minuman maupun rumah tangga, menjadi salah satu limbah yang banyak 
ditemukan di lingkungan. Mueller (2017) melaporkan bahwa pada tahun 2014 produksi jeruk di seluruh dunia mencapai 
68.925.200 ton dan sebagian besar dimanfaatkan untuk industri jus, jam dan marmalade, yang menghasilkan limbah kulit 
jeruk dalam jumlah besar (sekitar 3.8 juta ton per tahun). Beberapa peneliti menyebutkan bahwa kulit jeruk mengandung 
molases, pektin, limonene, senyawa fenolik, flavonoids serta serat pangan, yang dapat memberikan manfaat kesehatan 
yang menjanjikan (Rafiq et al 2016).. Senyawa fenolik diketahui memiliki beberapa aktivitas sebagai antimikroba, 
antioksidan, antikanker, anti-inflamasi, dan anti- alergi. Kulit jeruk juga merupakan sumber yang kaya akan serat pangan. 
Hal ini menjadikan kulit jeruk dapat dimanfaatkan dalam pangan, baik sebagai food ingridients maupun antimikroba 
alternatif (Rafiq et al 2016). 

Jeruk siam (C. microcarpa L. dan C. sinensis L.) merupakan salah satu jenis jeruk lokal yang paling banyak 
dibudidayakan di Indonesia (Kemenristek 2002). Jeruk siam memiliki rasa yang manis, kulit tipis dan mudah dikupas.). 
Jeruk siam (C. microcarpa L. dan C. sinensis L.) banyak ditemui di pasar, salah satu di antaranya adalah  jeruk medan. 
Berdasarkan Indrastuti et al. (2020) kulit jeruk medan memiliki nilai IC50  paling kecil (3.44±0.34 mg/mL) jika dibandingkan 
dengan jeruk bali (5.58±0.19 mg/mL) dan jeruk keprok (4.00±0.70 mg/mL). Hal ini menunjukkan bahwa jeruk siam 
memiliki   potensi untuk digunakan sebagai food ingredient dalam pengembangan pangan fungsional. 

Indonesia merupakan salah satu negara eksportir kopi terbesar di dunia. Produksi kopi di Indonesia pada tahun 
2019 mencapai 742 ribu ton dengan jumlah ekspor sebesar 359,05 ribu ton. Cascara/pulpa kopi/kulit buah kopi 
merupakan limbah pascapanen kopi yang dikeringkan. Selama proses pascapanen kopi, cascara berkontribusi sebesar 
29% dari berat keseluruhan buah kopi. Cascara diketahui memiliki kandungan senyawa fenolik (falavan-3-ols, asam 
hidroksisinamat, flavonols dan antosianidin) (Ramires Coronel et al. 2004). Saat ini limbah kulit kopi ini banyak 
dimanfaatkan sebagai minuman teh cascara. Seduhan dari cascara ini memiliki rasa buah (fruity) dengan perpaduan 
aroma stroberi dan kismis, hingga mawar, cherry dan mangga (Muzaifa et al. 2019). Menurut Carpenter (2015) teh 
cascara memiliki rasa  manis dan aroma khas seperti teh herbal dengan aroma buah-buahan (mangga, buah ceri, kelopak 
mawar dan asam Jawa).  

Proses penyeduhan merupakan proses pemisahan satu atau lebih komponen dengan menggunakan pelarut air. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyeduhan yaitu faktor suhu dan waktu penyeduhan, yang akan 
mempengaruhi kemampuan air untuk mengeksrak senyawa kimia yang terkandung di dalam teh. Dalam prakteknya, 
waktu penyeduhan cascara masih bervariasi. Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut  perlu dilakukan penelitian 
untuk mengetahui karakteristik fisikokimia yang meliputi parameter rendemen, kadar air dan nilai pH dari seduhan teh 
celup dengan perlakuan perbandingan kulit jeruk siam dengan cascara arabika dan lama waktu penyeduhan yang 
berbeda, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah kulit jeruk serta cascara menjadi minuman fungsional.  

 

II. METODOLOGI 

Bahan dan Alat 
Bahan baku utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kulit jeruk siam (Citrus sinensis L.), cascara 

arabika (Coffea Arabica L.). Bahan untuk uji adalah aquades, air mineral dan kantung teh. 
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pisau, talenan, try dryer, Oven kadar air, timbangan, hot plate, 

gelas piala 250 ml, batang pengaduk, pipet tetes, pH meter. 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratoriun Sains Universitas Djuanda Bogor dan Laboratorium Pengolahan Pangan, 
Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Djuanda Bogor. Waktu Penelitian dimulai dari bulan April sampai Agustus 2021. 

Prosedur Penelitian 
Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Persiapan Sampel (Dewi 2019, Suryanita et al. 2019) 
Jeruk yang diperoleh dari pasar disimpan dalam refrigerator untuk menjaga kesegarannya. Bahan yang 

digunakan adalah kulit jeruk dengan tingkat kematangan 80%. Sampel jeruk dipilih seragam berdasarkan tektur kulit 
yang halus, mengkilat, warna tegas, ukuran buah dan kesegaran. Semua buah memiliki kualitas yang bagus tanpa 
cacat atau busuk. Setelah dicuci, kulit jeruk kemudian dipisahkan dari buah serta kulit bagian luarnya (eksokarp) yang 
berwarna kuning kehijauan dipisahkan dari kulit bagian dalam yang berwarna putih (mesokarp/pulp). Kulit jeruk 
kemudian dipotong- potong menjadi ukuran 1-2 cm. 

Cascara arabika yang digunakan dalam penelitian di peroleh dari Java Ijen Bondowoso. Dilakukan pengukuran 
kadar air lalu di bandingkan dengan standar SNI  01-3836- 2013 mutu teh kering dalam kemasan. 
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b. Pengeringan Kulit Buah Jeruk (Indriastuti et al. 2020) 
Kulit buah jeruk segar dikeringkan dengan menggunakan tray dryer pada suhu 90˚C selama 12 jam. Kulit 

jeruk kering kemudian dipotong-potong dengan ukuran 1- 2 cm. Dilakukan pengukuran rendemen dan kadar air 
kulit jeruk yang telah di keringkan, lalu di bandingkan dengan SNI  01-3836- 2013 mutu teh kering dalam 
kemasan. 

c. Persiapan Teh Kulit Jeruk-Cascara 
Teh kulit jeruk dan cascara masing-masing ditimbang secara teliti sebanyak 0.75 gram, 1.5 gram, dan 2.25 

gram dengan ulangan sebanyak 3 kali, kemudian dimasukkan serbuk cascara, dan serbuk kulit jeruk secara 
bersamaan ke dalam 1 kantung teh dengan 3 perlakuan.  

d. Penyeduhan Teh Kulit Jeruk-Cascara 
Teh kulit jeruk-cascara yang sudah ada dalam kantung dengan perbandingan teh kulit jeruk:cascara sesuai 

perlakuan yaitu A1 = (1:3) kulit jeruk:cascara, A2 = (1:1) kulit jeruk:cascara, A3 = (3:1) kulit jeruk:cascara, di 
tambahkan air panas bersuhu 90oC sebanyak 100 ml. Penyeduhan teh kulit jeruk-cascara dilakukan dengan 
waktu sesuai perlakuan yaitu B1 = 2 menit, B2 = 6 menit, B3 = 20 menit. Hasil seduhannya di diamkan ± 10 
menit untuk memperoleh keseragaman suhu.  

Analisis Produk 

a. Perhitungan Rendemen (AOAC, 2012) 
Rendemen kulit jeruk kering dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :  

 
                                            Berat kulit jeruk kering (gram)     
                                            
                                            Berat kulit jeruk segar (gram) 

b. Analisis Kadar Air (SNI 01-2891-1992) 
Sampel ditimbang sebanyak 1-2 gram dalam cawan kosong yang sebelumnya telah diketahui bobotnya. 

Sampel kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 105 oC hingga mencapai bobot konstan. Sampel kemudian 
disimpan di dalam desikator hingga dingin, untuk kemudian ditimbang. Kadar air sampel dihitung dengan 
persamaan berikut: 

 
                                         A    -    B                                            
                                                       
                                               A 
A = Berat Sampe awal (gram) 
B = Berat Sampel akhir (gram) 

c. Pengukuran nilai pH (Retnowati et al. 2014) 
Kalibrasi pH meter dilakukan dengan menggunakan buffer pH 4 dan pH 7 sebelum digunakan, lalu 

dibersihkan dengan aquades. Sampel yang telah dihomogenkan diambil kurang lebih 30 mL dan ditempatkan 
pada    gelas piala 50 mL Elektroda di keringkan dengan tisu kemudian di celupkan dalam sampel. Elektroda 
dibiarkan tercelup beberapa saat. Nilai yang terbaca adalah nilai pH yang telah stabil. 

Rancangan Percobaan 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor dan masing-masing 

dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Faktor pertama perbandingan teh kulit jeruk : cascara arabika (A) terdiri atas 
3 taraf perlakuan yaitu kulit jeruk:cascara (1:3) (A1), kulit jeruk:cascara (1:1) (A2),) kulit jeruk:cascara (3:1) (A3). 
Faktor kedua yaitu waktu penyeduhan (B) terdiri atas 3 taraf perlakuan yaitu 2 menit (B1), 6 menit (B2), 20 menit 
(B3)., taraf perlakuan dapat di lihat pada Tabel 1. 

Model matematikanya yang digunakan yaitu: 
Yijk = µ + αi+ βJ+ (αβ)ij + εijk 

 

Yij : Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-k 

µ : Pengaruh nilai rata-rata 
αi : Pengaruh 3 perlakuan perbandingan kulit jeruk dengan 

   cascara ke-i 
βJ : Pengaruh perlakuan waktu penyeduhan teh pada taraf ke-j 

(αβ)ij : Komponen interaksi antara faktor A dan faktor B 

 %  Rendemen   =  x    100 

 %  Kadar air   =  x   100 
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εij : Pengaruh galat dari 3 perlakuan perbandingan kadar kulit jeruk 
  dengan cascara pada taraf ke-i dan waktu penyeduhan teh ke-j 

i : Banyaknya taraf perlakuan faktor A (1,2,3) 
j : Banyaknya taraf perlakuan taraf B (1,2,3) 
k : Banyaknya ulangan (1,2) 

Analisa Data 
Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan program SPSS 25, dengan menggunakan 

analisis sidik ragam (ANOVA). Apabila perlakuan berpengaruh nyata (p<0,05), maka akan dilakukan uji lanjut  Duncan 
pada taraf kepercayaan 95% (α= 0,05) untuk mengetahui perlakuan     yang berbeda. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

a. Rendemen dan Kadar Air 
Rendemen menunjukkan besar kehilangan massa dari proses pembuatan teh kulit jeruk siam dengan 

membandingkan massa kulit jeruk kering yang dihasilkan dengan massa kulit jeruk segar. Semakin besar massa 
akhir yang dihasilkan maka semakin tinggi nilai rendemennya. Pembuatan teh kulit jeruk siam dengan berat jeruk 
utuh 26,3 kg dan berat kulit jeruk segar (basah) 4028,2 gram menghasilkan berat akhir (kering) 1270,4 gram. Teh 
kulit jeruk siam memiliki rendemen 31,53 %. 

Analisis kadar air merupakan metode gravimetri yang bertujuan untuk menetukan mutu, kualitas dan untuk 
mengetahui berat kering dari suatu bahan pangan. Penentuan kadar air dilakukan menggunakan cara dikeringkan 
dengan metode oven. Semakin rendah kadar air suatu teh, maka semakin bagus mutu dan kualitas produk teh yang 
akan dihasilkan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil kadar air teh kulit jeruk 18,97 % 
dan cascara  arabika 15,61 %. 

Hasil analisis rata-rata rendemen dan kadar air pembuatan teh kulit jeruk siam dan cascara arabika dapat di 
lihat pada Tabel 2. 

Kadar air teh kulit jeruk dan cascara belum sesuai dengan SNI  01-3836- 2013 mutu teh kering dalam kemasan yaitu 
maksimal 8,00 %.Tingginya kadar air cascara arabika diduga karena cara dan waktu pengeringan yang belum 
optimal untuk menurunkan kadar air. Menurut Herawati (2007) cara dan waktu pengeringan yang di pilih dengan 
alasan untuk mempertahankan kadar volatil yang terkandung dalam limbah kulit cascara. Menurut  Juwita et al. ( 
2017) bahan pangan memiliki senyawa volatil di dalamnya, senyawa volatil adalah suatu senyawa kimia yang mudah 
menguap. Senyawa volatil berpengaruh terhadap aroma bahan pangan. Semakin lama proses pengeringan maka 
senyawa volatil akan menguap. Kadar air akan mempengaruhi mutu teh khususnya umur simpan, di mana kadar air 
yang terlalu tinggi dalam suatu produk akan menyebabkan produk tersebut lembab dan cepat rusak Dengan adanya 
air memungkinkan mikroba tumbuh dan berkembang. Tingginya kadar air teh kulit jeruk di duga karena adanya 
minyak atsiri yang ikut terbawa bersama air yang menguap pada saat pemanasan di oven.. Menurut Abdjul et al. 
(2013) pada saat pemanasan pada terjadi hidrodifusi uap air ke dalam jaringan sel tanaman sehingga pecah dan 
menyebabkan minyak akan terdorong keluar. Kelenjar minyak pada kulit jeruk akan mudah terbawa oleh uap air 
setelah dinding sel pada kulit jeruk pecah atau lisis. Menurut Muhtadin et al. (2013) pemanasan dengan oven dapat 
membuka pori-pori pada kulit jeruk manis. Semakin banyak dan besar pori-pori yang terbuka meningkatkan 
penguapan dari minyak atsiri pada sampel. Berdasarkan hal tersebut,menyebabkan hasil pengukuran kadar air teh 
kulit jeruk menjadi tinggi.   

 

b. Nilai pH Seduhan Teh Kulit Jeruk-Cascara 
Derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman dan kebasaan yang dimiliki suatu 

larutan sering diungkapkan dengan nilai pH. Nilai pH menunjukan konsentrasi ion H+ (hidrogen) yang terlarut di 
dalam suatu larutan. Tingkat keasaman produk pangan ditentukan oleh nilai pH. Nilai pH dari suatu produk pangan 
merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat ketahanan terhadap pertumbuhan mikroorganisme 
pembusuk selama pengolahan, distribusi dan penyimpanan. Semakin besar konsentrasi ion hidrogen terlarut di 
dalam suatu produk pangan maka semakin tinggi keasamannya (nilai pH semakin rendah dan sebaliknya). Hasil 
analisis nilai pH dari teh kulit jeruk-cascara dapat di lihat pada Tabel 3.  
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Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa nilai pH teh kulit jeruk-cascara berkisar antara 5,15 – 6,25. 
Nilai terendah pH teh kulit jeruk siam-cascara arabika terdapat pada perlakuan A3B3 yaitu 5,15±0,04 dan nilai 
pH tertinggi terdapat pada perlakuan A1B1 yaitu 6,25±0,04. Hasil analisis sidik ragam (ANOVA) menunjukkan 
bahwa perlakuan perbandingan kulit jeruk siam:cascara arabika (A), waktu penyeduhan (B) serta interaksi 
keduanya (AB) berpengaruh nyata (P < 0,05) terhadap nilai pH seduhan teh celup kulit jeruk siam-cascara 
arabika. Pengaruh interaksi perlakuan perbandingan teh kulit jeruk siam-cascara  arabika (A), waktu penyeduhan 
(B),dapat di lihat pada Gambar 1. 

Dari hasil penelitian pada Gambar 3 diketahui nilai pH dari teh kulit jeruk siam-cascara arabika mengalami 
penurunan pada perlakuan perbandingan teh kulit jeruk siam yang lebih banyak dari cascara arabika (A3) dan 
waktu penyeduhan yang paling lama (B3). Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa senyawa aktif pada cascara 
yaitu asam protokatekuat dan asam klorogenat merupakan senyawa polifenol terbanyak yang terkandung dalam 
cascara. Asam klorogenat merupakan senyawa polifenol utama pada minuman kopi yang diseduh yang nilainya 
sangat bervariasi dipengaruhi oleh metode seduh (Andini, (2020). Menurut Duangjai et al. (2016), senyawa yang 
ditemukan pada pulpa kopi adalah gula, asam organik,alkaloid, asam hidroksisinamat, fatty amide, dan sterol. 
Beberapa peneliti menyebutkan bahwa kulit jeruk mengandung molases, pektin, limonene, senyawa fenolik, 
flavonoids serta serat pangan, yang dapat memberikan manfaat kesehatan yang menjanjikan (Rafiq et al 2016). 
Kulit jeruk mengandung berbagai zat, yang paling dominan adalah minyak atsiri dan pektin (Friatna et al,2011). 
Menurut Constela dan Lozano (2006), Struktur pektin di tentukan oleh kandungan asam galakturonat. 
Berdasarkan hal tersebut, di duga kandungan asam-asam yang ada pada teh kulit jeruk-cascara meningkat 
dengan perlakuan penyeduhan umum semakin lama waktu penyeduhan maka semakin besar pula kemampuan 
air untuk mengekstrak dan mengikat senyawa yang ada dalam teh kulit jeruk siam-cascara arabika yang 
menyebabkan teh celup (A3) dengan waktu penyeduhan (B3) mengalami penurunan pH. Pernyataan ini sesuai 
dengan pernyataan bahwa perlakuan kondisi pulp dan lama penyeduhan cascara berpengaruh terhadap nilai pH 
yang semakin rendah (Muzaifa et al, 2019). 

. 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Kulit jeruk siam dan cascara arabika dapat di manfaatkan menjadi teh celup. Rendemen teh kulit jeruk 
31,53%. Kadar air teh kulit jeruk (18,97%) dan cascara (15,61%) belum sesuai dengan SNI 01-3836-2013. 
Perlakuan perbandingan kulit jeruk dengan cascara dan lama waktu penyeduhan berpengaruh terhadap karakteristik 
fisikokimia  seduhan teh celup. Nilai pH paling rendah (5,15±0,04) adalah perlakuan teh kulit jeruk siam-cascara 
arabika dengan perbandingan 3:1 dan waktu penyeduhan 20 menit. Semakin lama waktu penyeduhan maka 
semakin rendah pH teh celup kulit jeruk siam-cascara arabika.  
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TABEL DAN GAMBAR 
 

 
                         Tabel 1. Rancangan Percobaan 

     Faktor A (perbandingan kulit jeruk: 
      cascara) 

Faktor B (Waktu Penyeduhan) 

2 Menit 6 Menit 20 Menit 

        A1 = (1:3) kulit jeruk:cascara  
        A2 = (1:1) kulit jeruk:cascara  
        A3 = (3:1) kulit jeruk:cascara 

A1B1 
A2B1 
A3B1 

A1B2 
A2B2 
A3B2 

A1B3 
A2B3 
A3B3 

 
  

      Tabel 2. Rata-rata rendemen dan kadar air kulit jeruk dan cascara 
         Hasil (%) 

             Bahan                Rendemen         Kadar air 

     Kulit jeruk siam 31,53                18,97 
     Cascara  arabika         -                  15,61 
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                                         Tabel 3. Nilai pH teh celup kulit jeruk-cascara 

      perbandingan  
kulit jeruk : cascara 
              (A) 

         Waktu Penyeduhan (B) 

  B1   
  (2 menit) 

  B2 
 (6 menit) 

B3 
 (20 menit) 

   A1 = (1:3)  
   A2 = (1:1)  
   A3 = (3:1)  

6,   6,25±0,04g 
  6,03±0,01f 
  6,06±0,04f 

5,89±0,06d 
5,98±0,01e,f 
5,90±0,01d,e 

5,57±0,00c 
5,25±0,05b 
5,15±0,04a 

Keterangan: Notasi huruf yang berbeda menunjukkan berbeda nyata pada α=0,05.Data  ditampilkan sebagai nilai rata-rata 
dari nilai pH ± standar deviasi (SD) dari 2 ulangan pada setiap perlakuan (n=2). 

 

 

 
       Gambar 1. Pengaruh interaksi perlakuan perbandingan kulit jeruk siam -cascara arabika (A),   

waktu penyeduhan (B) terhadap nilai pH seduhan teh celup 

 

Waktu 
Penyeduhan 

           B1 (2 menit) 
 
          B2 (6  menit) 
 
          B3 (20 menit) 
 

A1 (1:3) A2 (1:1) A3 (3:1) 

Perbandingan teh kulit jeruk : cascara  
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Abstrak 

Latar Belakang: Tingginya tingkat konsumsi beras di Indonesia menggambarkan bahwa 

konsumsi pangan yang belum beragam dan bergizi seimbang pada masyarakat Indonesia 

sehingga perlu upaya mendukung ketahanan pangan nasional melalui program diversifikasi 

pangan dalam bentuk beras analog. Uwi ungu merupakan umbi lokal yang tinggi karbohidrat 

namun belum banyak dimanfaatkan. Penggunaan tepung uwi ungu sebagai bahan baku beras 

analog menghasilkan kadar protein yang masih rendah dibandingkan dengan beras padi sehingga 

penambahan tepung kacang hijau diharapkan mampu meningkatkan kadar protein beras analog. 

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan kacang hijau 

terhadap kandungan protein, kandungan air, densitas kamba, dan daya serap air beras analog 

tepung uwi ungu. Serta mengetahui kandungan gizi dan karakteristik organoleptik pada produk 

terpilih beras analog tepung uwi ungu dengan penambahan tepung kacang hijau. 

Metodologi: Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor yaitu 

perbandingan tepung uwi ungu dan tepung kacang hijau (80:20, 70:30, 60:40).  Proses 

pembuatan beras analog meliputi pencampuran, pengukusan, pencetakan menggunakan pasta 

maker, dan pengovenan. Analisis produk meliputi analisis kimia berupa uji kadar protein dan uji 

kadar air serta analisis fisik berupa uji densitas kamba dan daya serap air untuk menentukan 

produk terpilih. Kemudian dilakukan analisis kimia kadar abu, kadar lemak, kadar karbohidrat, 

dan kadar serat kasar serta uji mutu hedonik dan mutu sensori pada produk terpilih. Analisis data 

yang digunakan adalah ANOVA dengan Uji lanjut Duncan pada selang kepercayaan 95%. 

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa beras analog terpilih adalah beras analog dengan 

perbandingan tepung uwi ungu 60% dan tepung kacang hijau 40%. Beras analog terpilih 

memiliki kadar protein 17,265%, kadar air 4,460%, kadar abu 2,575%, kadar lemak 1,365%, 

kadar karbohidrat 74,235%, dan kadar serat kasar 12,090% dengan densitas kamba sebesar 0,6 

g/mL dan daya serap air sebesar119%. Hasil uji sensori nasi beras analog terpilih menunjukan 

bahwa beras analog memiliki warna coklat gelap, aroma tidak langu, rasa manis sedikit gurih, 

dan tekstur tidak pulen. Dengan nilai kesukan tertinggi pada parameter rasa, aroma dan overall. 

Kata Kunci: Beras analog, tepung kacang hijau, tepung uwi ungu. 
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber karbohidrat dari berbagai macam bahan pangan seperti 
umbi-umbian, biji-bijian dan serealia. Namun saat ini sumber karbohidrat utama yang dipilih masyarakat guna 
memenuhi kebutuhan energi yaitu beras. Berdasarkan data Kementrian Pertanian RI (2019) sebanyak lebih dari 
90% penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokok. Pada tahun 2019 rata-rata konsumsi beras di 
Indonesia mencapai 94,9 kg/kapita/tahun (Kementan, 2020). Mendominasinya beras dalam pola konsumsi pangan 
masyarakat Indonesia menggambarkan bahwa konsumsi pangan penduduk yang belum beragam dan bergizi 
seimbang. Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan salah satu kebijakan guna menjamin 
ketahanan pangan dan keberagaman konsumsi pangan di Indonesia.  

Menurut Samad (2003) beras tiruan merupakan beras yang dibuat dari non padi dengan kandungan 
karbohidrat yang mendekati atau melebihi beras. Karakteristik beras analog yang menyerupai beras yang berasal 
dari padi, diharapkan dapat diterima sehingga masyarakat tidak perlu mengubah pola konsumsi dari beras ke bahan 
pangan lain namun dapat beralih dari beras padi ke beras analog yang berbahan dasar pangan lokal sehingga 
pembuatan beras analog dapat membantu program diversifikasi pangan di Indonesia. 

Uwi ungu (Dioscorea alata) merupakasan umbi-umbian sumber karbohidrat yang banyak tumbuh di Indonesia 
namun belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.  Uwi sangat berpotensi digunakan sebagai bahan diversifikasi 
pangan dan pangan fungsional karena uwi memiliki kadar gula yang rendah sehingga uwi dapat dijadikan sebagai 
pengganti nasi bagi penderita diabetes (Udensi et al., 2010). Kadar protein beras analog berbahan dasar tepung uwi  
berkisar antara 2% - 4% (Wuryantoro et al,. 2020) sedangkan kadar protein pada beras padi berkisar antara 7,6% 
hingga 10,10% (Pangerang dan Rusyanti 2018). Menurut Sadek et al. (2016) dalam pembuatan beras analog bahan 
yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ingin dihasilkan dari beras analog tersebut. Oleh karena 
itu pembuatan beras analog berbasis tepung uwi ungu perlu dikombinasikan dengan bahan yang kaya akan protein 
seperti kacang hijau guna meningkatkan kandungan proteinnya.  

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penambahan kacang hijau terhadap kandungan 
protein, kandungan air, densitas kamba, dan daya serap air beras analog tepung uwi ungu. Serta mengetahui 
kandungan gizi dan karakteristik organoleptik pada produk terpilih beras analog tepung uwi ungu dengan 
penambahan tepung kacang hijau. 

 

II. METODOLOGI 

Materi  
Bahan untuk proses pembuatan beras analog meliputi tepung uwi ungu, tepung kacang hijau, tepung tapioka, 

dan air. Bahan kimia yang digunakan untuk analisis meliputi aquades, CuSO4, NaSO4, H2SO4 97%, NaOH 40%, 
H3BO3 2%, kapas, tisu, aluminium foil, dan kertas saring. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
alat untuk proses pengolahan dan alat untuk analisis. Alat untuk proses pengolahan meliputi, spatula kayu, baskom, 
timbangan elektrik, gelas ukur, panci kukusan, manual pasta maker, pisau dapur, loyang, dan oven. Alat untuk 
analisis meliputi neraca analitik, cawan porselen, oven, desikator, cawan petri, labu kjeldahl, penjepit, tabung digest, 
labu ukur, pipet, Erlenmeyer, tanur, labu lemak, spektrofotometer dan soxhlet. 

Rancangan Percobaan dan Perlakuan 
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) satu faktor 

yaitu variasi penambahan jumlah kacang hijau dalam pembuatan beras analog tepung uwi ungu. Faktor yang terdiri 
dari 3 taraf (80:20, 70:30, 60:40) dengan dua kali ulangan, yaitu : (A1) 80% tepung uwi ungu : 20% tepung kacang 
hijau, (A2) 70% tepung uwi ungu : 30% tepung kacang hijau, (A3) 60% tepung uwi ungu : 40% tepung kacang hijau. 

Prosedur Pelaksaan Penelitian 
Pembuatan Beras Analog 

Pembuatan beras analog dilakukan dengan metode dari Munawaroh et al. (2019) dengan beberapa 
modifikasi.  Tepung uwi ungu dan tepung kacang hijau ditimbang sesuai dengan formulasi yang telah ditentukan. 
Kemudian ditambahkan tepung tapioka sebanyak 30 g. Setelah itu, semua bahan campur dan ditambahkan air 
sebanyak 80 mL secara perlahan sampai adonan menjadi homogen. Adonan yang sudah tercampur rata kemudian 
dikukus selama 15 menit. Selanjutnya dicetak membentuk untain dengan diameter 2 mm menggunakan pasta 
maker. Setelah itu untaian adonan dipotong menyerupai ukuran beras menggunakan pisau dapur hingga memiliki 
panjang ± 5mm. Beras analog kemudian dikeringkan pada suhu 55  ֯ C selama 2 jam di dalam oven. 
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Pemasakan Beras Analog 
Pemasakan beras analog dilakukan dengan metode dari Damat et al. (2020) dengan beberapa modifikasi. 

Pemasakan beras analog dilakukan dengan cara dikukus secara tradisional menggunakan kukusan penanak nasi. 
Langkah pertama yaitu kukusan diisi air hingga batas tera dan dimasak hingga mendidih, kemudian beras analog 
diletakan di atas sarangan kukusan, lalu disiram 2-3 kali menggunakan air . Pemasakan beras analog berlangsung 
selama 10-15 menit. Penggunaan air untuk menyiram beras analog yakni dua kali lipat dari berat volume beras 
analog yang dimasak. 

Analisis Produk 
Produk beras analog tepung uwi ungu dan tepung kacang hijau dilakukan uji kimia yaitu kadar air dan kadar 

protein, serta uji fisik densitas kamba dan daya serap air. Produk terpilih ditentukan dengan kadar air kurang dari 
15% sesuai dengan SNI 6128 : 2015 mengenai beras dan kandungan protein tertinggi. Selanjutnya produk terpilih 
dilakukan uji kadar abu, kadar karbohidrat, kadar lemak, dan kadar serat kasar, serta uji organoleptik (uji hedonik 
dan uji mutu sensori) dengan menggunakan skala garis (0-10) cm berdasarkan parameter warna, aroma, tektur, 
rasa, dan overall yang dilakukan terhadap 30 orang panelis semi terlatih (Setyaningsih et al. 2010) 

Analisis Kimia 
Produk beras analog tepung uwi ungu dan tepung kacang hijau dilakukan uji kimia yaitu kadar air metode 

oven (AOAC, 2005), kadar protein metode kjeldhal (AOAC, 2005), kadar karbohidrat by difference (AOAC, 2005), 
kadar lemak metode soxchlet (AOAC, 2005), dan kadar serat kasar (AOAC, 2005). 

Analisis Fisik 
Densitas Kamba (Khalil, 1999) 

Densitas kamba diukur dengan cara memasukkan sampel ke dalam gelas ukur sampai volume tertentu tanpa 
dipadatkan, kemudian berat tepung ditimbang. Densitas kamba dihitung dengan volume ruang yang ditempati. 
Densitas kamba dinyatakan dengan satuan kg/m3 atau g/ml. 

Densitas Kamba =  
            

      
 

Daya Serap Air (Dewi, 2008) 
Sejumlah sampel ditimbang beratnya kemudian direndam dalam air dengan suhu 80°C selama 5 menit, 

diangkat dan ditiriskan menggunakan saringan sampai tidak adalagi air yang menetes. Kemudian sampel tersebut 
ditimbang kembali untuk mengetahui penambahan berat yang terjadi setelah perendaman dengan air hangat. Daya 
serap air ditentukan dengan persamaan:  

Daya Serap Air =  
   

 
       

A = bobot sampel sebelum perendaman (g)  
B = bobot sampel setelah perendaman (g) 

Analisis Sifat Organoleptik 
Uji Mutu Sensori 

Uji mutu sensori mutu sensori merupakan uji untuk mengidentifikasi karakteristik penting pada suatu produk 
dan dapat memberikan informasi tingkatan atau intensitas dari karakteristik produk pangan tersebut. Parameter yang 
diuji meliputi warna, aroma, rasa, dan tekstur dari nasi beras analog. Pada uji mutu sensori digunakan skala garis 
dengan panjang 10 cm (0-10) dengan tanda batas diberi label dengan deskripsi intensitas. Deskripsi intensitas 
warna adalah coklat gelap hingga coklat terang, aroma dari langu hingga tidak langu, rasa dari hambar sedikit pahit 
hingga ke manis sedikit gurih, dan tekstur dari tidak pulen hingga pulen. 
Uji Hedonik 

Uji organoleptik yang dilakukan yaitu uji hedonik berdasarkan tingkat kesukaan dari beras analog yang sudah 
dimasak menjadi nasi. Parameter yang diuji meliputi warna, aroma, rasa, tekstur, dan overall yang diuji dalam skala 
garis dengan rentang penilaian 0-10 yaitu dari sangat tidak suka sampai sangat suka.  

Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan program SPSS 25 (Statistical 

Product and Service Solution). Uji statistik yang digunakan adalah uji sidik ragam (ANOVA) untuk mengetahui 
perlakuan yang digunakan dalam penelitian berpengaruh nyata atau tidak. Jika nilai p<0,05 maka perlakuan 
berpengaruh nyata dan dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan pada selang kepercayaan 95% (taraf nyata α=0,05).
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 1 Hasil Uji Kimia dan Fisik Beras Analog Tepung Uwi ungu 

        Keterangan: A1 (80% tepung uwi ungu + 20% tepung kacang hijau); A2 (70% tepung uwi ungu + 

  30% tepung kacang hijau); A3 (60% tepung uwi ungu + 40% tepung kacang hijau) 
 

Kadar Protein 

Protein merupakan polimer dari asam amino yang tersusun dari atom karbon, hidrogen, oksigen, dan 
nitrogen. Protein adalah salah satu makronutrien yang berperan penting dalam proses pembentukan biomolekul 
dalam tubuh. Hasil analisa sidik ragam atau ANOVA menunjukkan bahwa perbandingan tepung uwi ungu dan 
tepung kacang hijau berpengaruh terhadap kadar protein beras analog tepung uwi ungu (P<0.05).  

Berdasarkan Tabel 1 penambahan tepung kacang hijau dapat meningkatkan kadar protein beras analog 
tepung uwi ungu. Hal ini dikarenakan kandungan protein yang terdapat pada tepung kacang hijau lebih besar 
dibandingkan kandungan protein tepung uwi ungu. Ekafitri dan Isworo (2014) menyatakan bahwa tepung kacang 
hijau memiliki kadar protein sebesar 23,35%, sedangkan kadar protein tepung uwi ungu menurut Kurniawan et al., 
(2018) sebesar 4,74%. Sehingga penambahan tepung kacang hijau sangat berperan dalam meningkatkan 
kandungan protein akhir beras analog tepung uwi ungu. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 
oleh Trisnawati (2016) di mana penambahan tepung kacang hijau pada pembuatan beras analog oyek mampu 
meningkatkan kadar protein beras analog oyek. Beras Analog tepung uwi dapat diklaim sebagai pangan sumber 
protein karena dapat memenuhi persyaratan klaim berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 13 tahun 2016 yang 
menyatakan bahwa sebuah produk dapat diklaim sebagai sumber protein jika kandungan proteinnya tidak kurang 
dari 20% ALG per 100 g produk atau minimal memiliki kandungan protein sebesar 12 g per 100 g produk, dari nilai 
ALG protein untuk konsumen umum yaitu 60 g. 

Kadar Air 
Hasil analisa sidik ragam atau ANOVA menunjukkan bahwa perbandingan tepung uwi ungu dan tepung 

kacang hijau berpengaruh terhadap kadar air beras analog tepung uwi ungu (P<0.05). Berdasarkan Tabel 1 dapat 
diketahui bahwa semakin tinggi perbandingan tepung kacang hijau maka kadar air yang terkandung dalam beras 
analog tepung uwi ungu ikut meningkat. Kadar air pada beras analog dapat dipengaruhi oleh kandungan protein 
yang terkandung di dalamnya. Menurut Trisnawati dan Nisa (2015) protein memiliki gugus fungsional (NH2, NH, OH, 
dan CO) di dalam struktur protein yang dapat mengikat molekul air melalui ikatan hidrogen. Oleh karena itu 
penambahan tepung kacang hijau mampu meningkatkatkan kadar air produk seiring meningkatnya kadar protein 
beras analog tepung uwi ungu. Hal ini sesuai dengan pendapat Mentari et al., (2016) yang menyatakan bahwa 
semakin tinggi kadar protein maka air yang terikat semakin tinggi. Selain itu menurut pendapat Salsabila et al., 
(2020) peningkatan kadar air pada beras analog juga dapat diindikasikan karena semakin meningkatnya kandungan 
serat kasar pada produk. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan (Andriani et al., 2018) yang menyatakan bahwa 
serat memiliki gugus hidroksil bebas yang bersifat polar sehingga air yang terikat di dalam serat sulit dilepas 
meskipun telah melalui proses pemanasan oleh sebab itu kemempuan mengikat serta menyerap air pada produk 
pangan akan meniningkat. 

Kadar air beras analog tepung uwi ungu berkisar antara 3,110-4.460%. Di mana kadar air pada seluruh 
perlakuan beras analog tepung uwi ungu dibawah 14% . Hal tersebut sudah sesuai dengan pendapat Srihari et al., 
(2016) yang menyatakan kadar air yang aman untuk beras analog yaitu kurang dari 14% sesuai dengan SNI 
6128:2015 mengenai kualitas mutu beras giling, kadar air kurang dari 14% dimaksudkan untuk mencegah 
pertumbuhan kapang pada produk. 

Perlakuan 

Rata-Rata 

Kadar Protein 

(%) 
Kadar Air (%) 

Densitas 

Kamba (g/mL) 

Daya Serap Air 

(%) 

A1 15,465
a 

3,110
a 

0,570
a 

109
a 

A2 16,660
ab 

3,655
b 

0,595
ab 

113
a 

A3 17,365
b 

4,460
c 

0,600
b 

119
b 

Kontrol 11,525 2,675 0,565 84 
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Densitas Kamba 
Pengukuran densitas kamba beras analog bertujuan untuk mengetahui volume dan porositas beras. 

Pengukuran densitas kamba pada suatu produk merupakan salah satu parameter guna merencanakan suatu 
gudang penyimpanan, volume alat pengolahan, jenis pengemasan atau sarana transportasi yang akan digunakan. 
Hasil analisa sidik ragam atau ANOVA menunjukan bahwa perbandingan tepung uwi ungu dan tepung kacang hijau 
berpengaruh nyata terhadap densitas kamba beras analog tepung uwi ungu (P<0.05). 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa semakin tinggi perbandingan tepung kacang hijau yang 
ditambahkan maka densitas kamba pada beras analog tepung uwi ungu semakin meningkat. Hal ini diduga karena 
kadar protein dan kadar air yang terkandung pada beras analog tepung uwi ungu semakin meningkat. Sesuai 
dengan pendapat Aini et al., (2010) yang mengatakan bahwa semakin tinggi kadar protein maka densitas kamba 
suatu produk semakin tinggi. Kadar protein pada beras analog dapat mempengaruhi kadar air yang terkandungnya 
karena kadar protein yang tinggi cenderung dapat meningkatkan kapasitas pengikatan air sehingga kadar air beras 
analog meningkat dan beras analog yang dihasilkan akan menjadi lebih padat atau tidak poros. Densitas kamba 
pada beras analog berbanding terbalik dengan tingkat keporosan pada beras analog. Semakin rendah densitas 
kamba maka tingkat porositas beras analog semakin tinggi.  

Hasil analisa densitas kamba pada beras analog tepung uwi ungu berkisar antara 0,570-0,600%, nilai 
denistas kamba ini lebih tinggi dibandingkan dengan densitas kamba beras analog yang terbuat dari tepung 
komposit tepung ubi kayu, tepung jagung, tepung gembili, dan tepung kooro pedang yaitu 0,46 g/mL (Pudjihastuti et 
al., 2020). Hal ini dikarenakan perbedaan bahan baku yang digunakan sehingga kandungan gizi yang terkandung 
pun berbeda.  

Daya Serap Air 

Daya serap air merupakan kemampuan suatu bahan dalam menyerap atau mengikat air (Pudjihastuti et al., 
2020). Daya serap air dapat dipengaruhi oleh karakteristik bahan yang digunakan dalam membuat produk itu sendiri. 
Semakin besar daya serap air maka semakin banyak air yang dibutuhkan untuk memasak beras analog, semakin 
singkat waktu rehidrasi, dan semakin besar volume pengembangan beras analog (Sasmitaloka et al., 2020). Hasil 
analsia sidik ragam atau ANOVA menunjukan bahwa perbandingan tepung uwi ungu dan tepung kacang hijau 
berpengaruh nyata terhadap daya serap air beras analog tepung uwi ungu (P<0.05). 

Tabel 1 menunjukkan bahwa semakin banyak proporsi tepung kacang hijau yang ditambahkan maka daya 
serap air beras analog tepung uwi semakin meningkat. Daya serap air beras analog tepung uwi ungu berkisar antara 
109-119% lebih tinggi dibandingkan dengan daya serap air beras analog tepung komposit tepung ubi kayu, tepung 
jagung, tepung gembili, dan tepung koro pedang yaitu 60,52% (Pudjihastuti et al., 2020). Hal ini duduga berkaitan 
dengan kandungan protein serta komposisi pati yang terdapat dalam bahan. Sesuai dengan pendapat Aini et al., 
(2019) yang menyatakan bahwa perbedaan penyerapan air pada beras analog dipengaruhi oleh komposisi bahan, 
terutama kadar pati dalam bentuk amilosa dan kadar protein. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Riyanti (2016) di 
mana subtitusi tepung kacang hijau mampu mempengaruhi penyerapan air pada beras analog karena tepung 
kacang hijau memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga mampu menyerap air lebih banyak. Selain itu tepung 
uwi ungu dan tepung kacang hijau merupakan tepung yang tinggi kadar amilosa, sehingga semakin tinggi 
kandungan amilosa kemampuan pati untuk menyerap air dan mengembang semakin meningkat. Amilosa dengan 
rantai lurusnya memiliki kemampuan membentuk ikatan hidrogen yang lebih besar dibandingkan amilopektin yang 
memiliki rantai bercabang sehingga semakin tinggi kadar amilosa maka daya serap air juga semakin besar. 

Penentuan Produk Terpilih 
Hasil analisis kimia diketahui bahwa kadar protein tertinggi beras analog tepung uwi ungu terdapat pada 

perlakuan A3. Sedangkan kadar air beras analog tepung uwi ungu semua perlakuan memenuhi SNI 6128:2015 
mengenai syarat mutu beras yaitu dibawah 14%. Berdasarkan hasil analisis kadar protein dan kadar air beras analog 
tepung uwi ungu produk yang dijadikan sebagai produk terpilih yaitu beras analog perlakuan A3 yaitu perbandingan 
60% tepung uwi ungu dan 40% tepung kacang hijau dengan kandungan protein sebesar 17,365% dan kadar air 
sebesar 4,460% 

 
Tabel 2 Hasil Uji Kimia Analog Tepung Uwi ungu Terpilih 

Parameter Rata-rata 
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Kadar Abu 

Kadar abu 
merupakan 
residu anorganik berupa komponen mineral yang dihasilkan dari sisa pembakaran senyawa-senyawa organik. Kadar 
abu suatu produk pangan erat kaitannya dengan kandungan mineral yang terkandung pada produk pangan tersebut. 
Semakin besar kadar abu dalam suatu bahan pangan menunjukkan bahwa semakin tinggi mineral yang terkandung 
dalam bahan pangan tersebut (Lestari et al., 2018) 

Nilai kadar abu beras analog tepung uwi ungu dipengaruhi oleh kandungan mineral yang terdapat dalam 
bahan baku yaitu tepung uwi ungu dan tepung kacang hijau. Menurut Hapsari (2014) uwi merupkan sumber mineral 
yang baik karena mengandung fosfor, kalsium, magnesium, kalium, natrium, mangan, klor, dan potassium. 
Berdasarkan penelitian Kurniawan et al., (2018) tepung uwi ungu memiliki kadar abu sebesar 4,0075% sedangkan 
berdasarkan penelitian Ekafitri dan Isworo (2014) kadar abu tepung kacang hijau yaitu sebsar 3,02%. Menurut 
Ratnasari et al., (2021) kacang-kacangan merupakan bahan pangan sumber mineral di mana kandungan mineral 
yang terdapat dalam kacang hijau yaitu kalsium, fosfor, dan zat besi. 

Kadar Lemak 
Lemak memiliki fungsi yang penting bagi tubuh, karena lemak merupakan zat gizi yang berperan sebagai 

bahan dasar pembuatan hormon, sumber energi, komponen struktural membran, serta mampu membantu proses 
pencernaan (Suswandi, 2010).  Menurut Kusnandar (2011) lemak berkontribusi dalam pembentukan tekstur dan 
mutu sensori produk pangan serta mampu menjadi pelarut bagi vitmin A, D, E, K. 

Kadar lemak beras analog dipengaruhi oleh bahan baku yang digunakan. Menurut Lestari et al. (2017) tepung 
kacang hijau memiliki kadar lemak 1,05% lebih rendah dibandingkan dengan kadar lemak tepung uwi ungu yaitu 
sebesar 1,85% (Kurniawan et al., 2018) sehingga apabila semakin banyak tepung kacang hijau yang ditambahkan 
maka kadar lemak beras analog tepung uwi ungu semakin rendah. 

Kadar Karbohidrat 
Karbohidrat merupakan makromolekul yang tersusun dari tiga jenis atom yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. 

Karbohidrat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, karena karbohidrat menyediakan sekitar 40-
75% asupan energi yang berfungsi sebagai cadangan energi (Kusnandar, 2011). Menurut Irianto (2006) dalam tubuh 
manusia karbohidrat bermanfaat sebagai sumber energi utama, pembentuk cadangan sumber energi, serta memberi 
rasa kenyang. Karbohidrat dalam tubuh akan dirubah menjadi glukosa yang terdapat dalam darah dan glikogen atau 
karbohidrat yang disintesis oleh sel-sel pada jaringan otot sebagai sumber energi melalui proses metabolisme 
(Poedjiati, 2007).  

Menurut Noviasari et al. (2013) kadar karbohidrat pada beras analog dipengaruhi oleh penggunaan bahan 
baku seperti tepung dan pati yang keduanya merupakan sumber karbohidrat. Kadar karbohidrat tepung uwi ungu 
menurut penelitian Kurniawan et al., (2018) yaitu 80, 2757% sedangkan kadar karbohidrat pada tepung kacang hijau 
lebih rendah yaitu sebesar 61,77% (Jumanah et al.,  2017). Sesuai dengan pernyataan Ladamay et al., (2014) 
kacang hijau selain sebagai sumber karbohidrat yang baik kacang hijau juga mengandung kadar protein yang tinggi. 
Sehingga proporsi tepung kacang hijau yang ditambahkan dapat mempengaruhi kadar karbohidrat beras analog 
tepung uwi ungu. Fatkurahman et al. (2012)  mengatakan bahwa kadar karbohidrat suatu produk yang dihitung 
dengan metode by difference akan dipengaruhi oleh komponen zat gizi lain, semakin tinggi kadar zat gizi selain 
karbohidrat maka kadar karbohidrat akan semakin rendah. 

Kadar Serat Kasar 
Serat kasar adalah senyawa yang tidak dapat dihidrolisis oleh asam atau alkali (Korompot et al., 2018). Serat 

kasar merupakan bagian dari karbohidrat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh namun dapat memberikan efek yang 
baik bagi saluran pencernaan manusia. Serat kasar terdiri dari selulosa, hemiselulosa, kutin lignin, serta pentosan-
pentosan (Kusharto, 2006). 

Utafiyani et al. (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tepung kacang hijau mampu meningkatkan 
kadar serat kasar produk akhir, karena selain sebagai sumber protein yang baik kacang hijau juga merupakan bahan 
yang kaya akan serat. Berdasarkan penelitian Sidabutar et al., (2013) tepung kacang hijau memiliki kadar serat 
sebesar 6,99% dan tepung uwi ungu memiliki kadar serat kasar sebesar 8,08%. (Kurniawan et al., 2018)  Kadar 
serat kasar yang tinggi pada beras analog tepung uwi ungu sangat bermanfaat bagi tubuh. Menurut Santoso (2011) 

Kadar Abu (%) 2,575 

Kadar Lemak (%) 1,365 

Kadar Karbohidrat (%) 
74,235 

Kadar Serat Kasar (%) 12,090 
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makanan yang mengandung serat kasar tinggi biasanya memiliki kalori, gula, serta kadar lemak yang rendah kalori, 
gula, serta kadar lemak yang rendah sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya obesitas.  

Tabel 3 Rata-Rata Nilai Mutu Sensori Nasi Beras Analog Tepung Uwi Ungu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mutu Sensori Nasi Beras Analog 

Warna pada produk makanan sangat penting karena berpengaruh terhadap kenampakan atau tampilan suatu 
produk pangan sehingga warna dapat mempengaruhi daya tarik dan memberikan informasi yang lebih kepada 
konsumen tentang karakteristik makanan tersebut. Warna nasi beras analog terpilih lebih kearah coklat gelap, warna 
tersebut berasal dari warna alami dari tepung uwi ungu yaitu ungu kecoklatan. Hal ini sesuai dengan penelitian 
Suharman et al. (2020) yang mengatakan bahwa warna coklat keunguan pada mie uwi ungu berasal dari pigmen 
antosianin yang terdapat dalam uwi ungu itu sendiri. Menurut Rumapar (2015) selain karena bahan baku yang 
digunakan perubahan warna menjadi kecoklatan pada beras analog disebabkan karena adanya reaksi maillard yang 
terjadi saat proses pemanasan dan pengeringan. Sesuai dengan pendapat Salsabila et al. (2020) yang menyatakan 
bahwa reaksi maillard dapat mengakibatkan beras analog berwarna coklat tua. Reaksi maillard atau reaksi 
kecoklatan non enzimatis dapat terjadi karena adanya interaksi antara gula pereduksi dengan gugus asam amino 
bebas yang berasal dari asam amino pada protein, sehingga membentuk senyawa melanoidin yang berwarna coklat 
(Astuti et al., 2019). 

Aroma dapat didefinisikan sebagai atribut mutu yang dapat ditangkap oleh indera penciuman. Aroma atau 
bau pada suatu produk dibentuk oleh senyawa volatil, protein serta lemak dalam bahan pangan yang digunakan 
selama proses pengolahan berlangsung (Hapsari et al., 2018). Aroma nasi beras analog tepung uwi ungu lebih 
kearah tidak berbau langu. Aroma langu pada tepung uwi ungu dan tepung kacang hijau yang disebabkan oleh 
adanya aktivitas enzim lipoksigenase dapat dikurangi melalui proses pemanasan dan pengeringan. Hal tersebut 
sesuai dengan pendapat Purwanto dan Wikanastri (2011) yang menyatakan bahwa aroma langu dapat dihilangkan 
dengan cara menginaktivasi enzim lipoksigenase melalui pemanasan. Penambahan tepung kacang hijau juga 
diduga dapat memberikan aroma yang khas pada nasi beras analog. Sesuai dengan pendapat Hapsari et al., (2018) 
yang menyatakan bahwa suatu bahan pangan yang memiliki kadar protein tinggi akan menghasilkan aroma yang 

khas pada suatu produk pangan. 
Rasa merupakan parameter mutu yang dihasilkan dari bahan yang dimakan dan dirasakan oleh indera 

pengecap. Rakhmi et al., (2013) mengatakan bahwa rasa yang terdapat pada nasi meliputi rasa pahit, manis, asin, 
dan gurih. Rasa nasi beras analog tepung uwi ungu lebih kearah manis sedikit gurih. Rasa manis pada nasi beras 
analog timbul karena beras analog mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Hal tersebut sesuai dengan 
pendapat Rakhmi et al., (2013) yang mengatakan bahwa sensasi rasa manis pada nasi timbul karena beras tersusun 
dari karbohidrat yang dapat dirubah menjadi glukosa. Sedangkan rasa gurih pada nasi ditimbulkan oleh senyawa 
asam glutamat. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Trianto et al., (2013) yang mengatakan bahwa kacang hijau 
memiliki asam aspartat dan asam glutamat yang tinggi yang dapat memberikan rasa khas pada produk. 

Tekstur merupakan salah satu aspek penting pada pangan yang dapat diketahui dengan cara menyentuhnya 
dengan tangan atau merasakannya dengan mulut. Menurut Rasyid et al. (2016) tekstur pada nasi beras analog 
meliputi kepulenan atau kelengketan. Tekstur nasi beras analog tepung uwi ungu lebih kearah tidak pulen. Menurut 
Noviasari et al. (2013) kadar amilosa yang terkandung pada bahan baku yang digunakan dalam pembuatan beras 
analog dapat mempengaruhi kepulenan serta sifat fungsional dari beras analog itu sendiri. Uwi ungu merupakan 
jenis umbi-umbian yang memiliki kadar amilosa yang tinggi (Munawaroh et al., 2019). Selain itu menurut Jumanah et 
al., (2017) kacang hijau juga memiliki kadar amilosa tinggi, sehingga saat menggunakan kedua bahan tersebut 
dalam pembuatan beras analog akan menghasilkan produk dengan kadar amilosa yang tinggi. Semakin tinggi kadar 
amilosa pada beras maka akan menghasilkan nasi yang bertekstur pera (keras dan kering). Sesuai dengan 
pendapat Yuwono et al. (2013) yang menyatakan bahwa amilosa memiliki sifat mudah menyerap serta melepas air, 
oleh karena itu nasi yang memiliki kadar amilosa tinggi akan mudah melepaskan air dan memiliki nasi yang 
bertekstur pera pada kondisi dingin.  

Parameter 
Rata-rata 

Nilai Mutu Sensori 

Warna 3,33 

Aroma 5,71 

Rasa 6,00 

Tekstur 4,22 
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Tabel 4 Rata-Rata 

Nilai Hedonik 

Nasi Beras Analog 

Tepung Uwi Ungu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nilai Hedonik Nasi Beras Analog 

Warna pada produk pangan merupakan atribut mutu  pertama yang dapat ditangkap secara visual, sehingga 
warna dapat mempengaruhi penerimaan konsumen terhadap produk pangan tersebut (Winarno, 2002). tingkat 
kesukaan panelis terhadap warna nasi beras analog yaitu lebih ke arah tidak suka. Warna nasi beras analog tepung 
uwi ungu yang lebih ke arah coklat gelap diduga menjadi pemicu utama panelis kurang menyukainya. Hal tersebut 
sesuai dengan pendapat Agusman et al. (2014) yang menyatakan bahwa tingkat penerimaan warna dari beras 
analog masih terkendala akibat warna yang dihasilkan dari beras analog berbeda dengan warna beras pada 
umumnya.  

Aroma merupakan salah satu parameter yang dapat menentukan cita rasa kelezatan serta dapat 
mempengaruhi persepsi penilaian produk pangan oleh konsumen. tingkat kesukaan panelis terhadap aroma nasi 
beras analog yaitu lebih ke arah suka. Aroma nasi beras analog tepung uwi ungu yang disukai oleh panelis diduga 
karena penambahan tepung kacang hijau. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ayuni (2020) yang menyatakan 
bahwa penambahan tepung kacang hijau dalam pembuatan beras analog dapat meningkatkan kesukaan panelis. 
Menurut Astuti et al. (2019) kandungan asam amino pada kacang-kacangan dapat meningkatkan aroma pada 
produk pangan sehingga lebih disukai oleh konsumen. 

Rasa merupakan salah satu parameter yang paling penting karena rasa dapat mempengaruhi suatu produk 
dapat dierima atau tidak dalam masyarakat. Tingkat kesukaan panelis terhadap rasa nasi beras analog yaitu lebih ke 
arah suka. Rasa nasi beras analog tepung uwi ungu yaitu lebih kearah manis sedikit gurih. Rasa yang dihasilkan 
tersebut diduga karena penambahan tepung kacang hijau. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ayuni (2020) di 
mana penambahan tepung kacang hijau dalam pembuatan beras analog menghasilkan rasa yang disukai oleh 
panelis. 

Tingkat kesukaan panelis terhadap tekstur nasi beras analog yaitu lebih ke arah tidak suka. Tekstur nasi 
beras analog yang lebih kearah tidak pulen atau pera diduga menurunkan tingkat kesukaan panelis. Hal tersebut 
sejalan dengan penelitian Noviasari et al., (2013) yang menyatakan bahwa secara umum panelis kurang menyukai 
nasi yang pera. 

Tingkat kesukaan panelis terhadap keseluruhan karakteristik nasi beras analog yaitu lebih ke arah suka. Di 
mana tingkat kesukaan tertinggi yaitu pada parameter aroma dan rasa. Penambahan tepung kacang hijau diduga 
mampu meningkatkan kesukaan panelis terhadap keseluruhan karakter nasi beras analog tepung uwi ungu. Sesuai 
dengan penelitian Kanetro et al., (2017) yang menyatakan bahwa kombinasi penambahan kacang hijau pada beras 
analog oyek menjadi formulasi terbaik dengan nilai kesukaan yang tidak berbeda nyata dengan nasi padi.  

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Hasil analisis yang telah dilakukan mengenai beras analog tepung uwi ungu didapatkan hasil bahwa 
penambahan tepung kacang hijau berpengaruh nyata terhadap kadar protein, kadar air, densitas kamba, serta daya 
serap air beras analog tepung uwi ungu (P<0,05). Di mana semua perlakuan menghasilkan kadar air yang sesuai 
dengan SNI 6128:2015 mengenai kualitas mutu beras giling yaitu < 14%. Beras analog tepung uwi ungu terpilih yaitu 
pada perlakuan A3 (60% tepung uwi ungu dan 40% tepung kacang hijau). Analisis kandungan gizi menunjukkan 

Parameter 
Rata-rata 

Nilai Hedonik 

Warna 4,11 

Aroma 6,56 

Rasa 7,00  

Tekstur 4,20 

Overall 6,78 
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bahwa beras analog tepung uwi ungu terpilih memiliki kadar protein sebesar 17,265%, kadar air 4,460%, kadar abu 
2,575%, kadar lemak 1,365%, kadar karbohidrat 74,235%, dan kadar serat kasar 12,090%. Dengan densitas kamba 
sebesar 0,600 g/mL dan daya serap air sebsar 119%. Hasil uji mutu sensori menunjukkan bahwa beras analog 
tepung uwi ungu terpilih memiliki warna coklat gelap, aroma tidak langu, rasa manis sedikit gurih, serta tekstur tidak 
pulen. Hasil uji hedonik beras analog tepung uwi ungu terpilih menunjukkan bahwa panelis menyukai rasa, aroma, 
serta keseluruhan (overall) beras analog tepung uwi ungu terpilih tetapi tidak menyukai warna serta tekstur dari 
beras analog uwi tersebut.  

Beras analog tepung uwi ungu ini mampu dijadikan salah satu alternatif guna meningkatkan program 
diversifikasi pangan berbahan baku lokal, sehingga diharapkan dapat mengurangi konsumsi beras di Indonesia. 
Penggunaan uwi ungu sebagai bahan baku pembuatan beras analog dapat membantu dalam pengoptimalkan 
pemanfaatan uwi ungu sebagai bahan pangan yang memiliki nilai fungsional yang tinggi. Beras analog tepung uwi 
ungu juga merupakan pangan dengan sumber protein yang baik. 
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Abstrak 

Latar belakang – Ekstrak kayu secang memiliki potensi sebagai indikator alami karena dapat 

berubah warna pada pH lingkungan yang berbeda. Daging ayam mudah rusak selama penyimpanan tetapi 

sulit teridentifikasi secara visual. Selama penyimpanan terjadi reaksi kimia pada daging ayam yang 

menghasilkan zat amin sehingga menyebabkan  total volatil basa meningkat. 

Tujuan – memanfaatkan ekstrak kayu kayu secang sebagai indikator pada kemasan pintar daging 

ayam 

Metodologi – Label indikator dibuat dari ekstrak secang dengan carrier kertas Whatman no 1. Daging 

ayam dimasukkan pada styrofoam yang telah diberi label indikator didalamnya dan disimpan dalam 

kulkas bersuhu 2-5°C selama 7 hari. Analisis meliputi perubahan warna label dengan pengukuran total 

RGB (Red Green Blue), uji pH daging ayam, dan uji TVB-N (Total Volatile Base-Nitrogen) daging ayam 

Hasil – Terjadinya perubahan warna label indikator pada kemasan pintar selama 7 hari penyimpanan. 

Selain itu terjadi kenaikan nilai pH dan TVB-N daging ayam. Pada hari keenam, warna label indikator 

berubah dari jingga menjadi merah muda dan nilai pH daging 6,56 dan TVB-N 2,09 mg N/100g. Hal 

tersebut mengindikasikan daging ayam berada pada mutu kritisnya 

Saran penelitian – perlu dilakukan variasi kondisi penyimpanan daging ayam pada berbagai suhu dan 

perlu pengujian lain seperti mikroba dan sensori untuk validasi penurunan mutu daging ayam 

Originalitas – kemasan pintar dengan label indikator berbasis ekstrak kayu secang mampu 

mendeteksi kerusakan daging ayam dengan terjadinya perubahan warna pada label dari jingga menjadi 

merah muda 

 

Kata Kunci: kemasan pintar, kayu secang, indikator, ayam 

I. PENDAHULUAN 

Kemasan pintar merupakan suatu sistem kemasan yang mampu mendeteksi dan memberi informasi 

sebagai pedoman untuk memperpanjang masa simpan, meningkatkan keamanan, serta kualitas yang 

berkaitan dengan produk (Nurfawaidi et al., 2018). Pada kemasan pintar terdapat sensor berupa label 

yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi produk terkemas. Label dibuat dari zat pewarna dan 

material pembawa (carrier) yang dapat menahan indikator warna.   

Daging ayam mudah rusak karena degradasi enzimatis oleh mikroba. Kerusakan daging ayam sulit 

terindentifikasi karena tidak memberikan perubahan nyata pada bentuk visual melainkan terjadi reaksi 

yang menghasilkan gas maupun senyawa kimia lain. Bentuk kerusakan yang tidak kasat mata ini dapat 

disiasati dengan penggunaan kemasan pintar berindikator. Kemasan dengan label indikator ini merupakan 

pengembangan yang telah banyak dilakukan untuk memantau pembusukan daging dan memprediksi umur 

simpannya (Singh et al., 2018).  

Salah satu bahan yang berpotensi sebagai label indikator alami yaitu senyawa brazilin dari kayu 

secang. Senyawa brazilin pada kayu secang sifatnya sensitif terhadap perubahan pH lingkungan, pada pH 

asam berwarna kuning sedangkan pada pH basa berwarna merah keunguan (Adawiyah dan Indriati 2003). 

Hal ini menunjukkan bahwa brazilin berpotensi sebagai senyawa indikator alami. Oleh karena itu pada 

penelitian ini dikembangkan kemasan pintar dengan label indikator dari ekstrak kayu secang untuk 

mendeteksi penurunan mutu daging ayam. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Brazilin adalah senyawa pada ekstrak kayu secang. Paparan udara dan cahaya pada brazilin dapat 

menyebabkan oksidasi gugus hidroksil dari brazilin menjadi gugus karbonil brazilein. Kedua komponen 

brazilin dan brazilein merupakan tetrasiklik dengan dua cincin aromatik, satu piron, dan satu cincin lima 

karbon (Oliveira et al., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur kimia (a) Brazilin dan (b) Brazilein (Oliveira et al., 2002). 

Brazilin dan brazilein termasuk ke dalam golongan flavonoid sebagai homoisoflavonoid (Wongsookin 

et al., 2008). Keduanya mudah larut dalam pelarut polar termasuk air, memiliki titik leleh 150ºC, dengan 

berat molekul sebesar 284,3 g/mol, memiliki pH 4,5-5,5 dan berwarna kuning-merah.  

 

III. METODE PENELITIAN 

Ekstraksi Secang (Azmi dan Nurandriea 2017) 

Serbuk secang yang telah diayak dengan ayakan 40 mesh kemudian dicampur dengan pelarut etanol 

96% dan dilakukan proses ekstraksi secara maserasi menggunakan Branson 5800 Ultrasonic Cleaning 

Bath. frekuensi 20 kHz. Proses maserasi dilakukan selama 60 menit pada tekanan atmosfer. Larutan 

ekstrak disaring dengan kertas Whatman No 1, diukur pH awal, dan kemudian diaplikasikan sebagai 

pewarna pada proses pembuatan indikator. 

Pembuatan Label Indikator (Imawan et al., 2018) 

Analisis Label Indikator pada pH berbeda (Imawan et al., 2018) 

Aplikasi Indikator pada Kemasan Daging Ayam (Modifikasi Iskandar, 2014) 

Label indikator indikator berukuran 2×2 cm diletakkan di sisi dalam styrofoam, kemudian sebanyak 

50 gram daging diletakkan pada styrofoam dan ditutup dengan cling wrap film. Sampel disimpan pada 

lemari pendingin suhu (2-5°C) selama 7 hari. Pengujian dilakukan setiap hari dengan melihat respon 

perubahan warna label dan perubahan mutu daging ayam  

 

 

 

 

                                Gambar 1. Design kemasan daging ayam. 

 

Pengukuran Warna Label Indikator (Nurfawaidi et al., 2018) 

Analisis pH Daging Ayam (Nurfawaidi et al., 2018) 

Analisis TVB-N Daging Ayam (SNI, 2009) 

Analisis Statistika 

Seluruh percobaan dilakukan tiga ulangan dan data dianalisis secara one way ANOVA dan uji lanjut 

Duncan pada taraf nyata 5%. menggunakan program SPSS 25 untuk mengetahui pengaruh penyimpanan 

terhadap nilai total RGB, pH, dan TVB-N 

 

Styrofoam 

Label indikator 
Plastic wrap 

   Daging Ayam 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ekstrak kayu secang yang dihasilkan memiliki warna kuning dengan pH 5. Menurut Azmi dan 

Nurandriea (2017) ekstrak kayu secang dalam etanol memiliki karakteristik asam (pH 2 - 6) berwarna 

kuning orange.  

 

Tabel 1. Perubahan warna label indikator ekstrak kayu secang 

Hari ke  0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Perubahan 

warna label 

        

 
Label indikator menunjukkan perubahan warna seiring dengan bertambahnya waktu penyimpanan 

daging ayam (Tabel 1). Perubahan warna dari jingga menjadi merah muda terjadi mulai hari keenam. 

Menurut Azmi dan Nurandriea (2017), ekstrak kayu secang dalam etanol memiliki karakteristik warna 

tertentu pada kondisi pH yang berbeda. Ekstrak secang dalam larutan asam (pH 2-6) berwarna kuning 

kemerahan, netral (pH 7) memiliki warna merah dan basa (pH 8-12) berwarna merah keunguan. 

Perubahan warna label indikator kemudian diukur secara kuantitatif total RGB dan dibandingkan dengan 

perubahan nilai pH dan TVB-N pada sampel daging ayam. 

 

Tabel 2. Hasil analisis label indikator dan daging ayam selama penyimpanan 

Hari ke 0 1 2 3 4 5 6 7 

Total RGB 193,6
e
 185,2

de
 181,9

de
 182,7

d
 182,3

cd
 181,8

c
 173,7

b
 164,3

a
 

Nilai pH 5,57
a
 5,78

b
 6,06

c
 6,14

cd
 6,39

e
 6,46

ef
 6,56

f
 6,72

fg
 

TVB-N  

(mg N/100g) 0
a
 0,9

b
 1,28

c
 1,87

d
 1,9

de
 1,98

de
 2,09

f
 2,35

g
 

       Ket : Notasi yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan beda nyata pada α<0.05 

 

Semakin lama penyimpanan, nilai pH dan TVB-N daging ayam menurun (Tabel 2). Menurut 

Soeparno (2005), daging ayam segar berada pada kisaran pH normal yaitu 5,5 sampai 6,0. Daging ayam 

mulai menunjukkan tanda kebusukan dengan nilai pH lebih dari 6,5 (Nitiyacassari, 2019). Oleh karena itu 

dapat diketahui bahwa daging ayam pada penyimpanan suhu kulkas mengalami kebusukan pada hari ke-6 

dengan pH 6,56 dengan nilai TVB-N 2,09 mg N/100g. Peningkatan nilai TVB-N menunjukkan semakin 

banyak NH3 yang dilepaskan daging dalam kemasan. Hal ini mengakibatkan akumulasi senyawa basa 

dalam lingkungan kemasan, sehingga suasana dalam kemasan menjadi basa. Basa yang terakumulasi 

dalam kemasan inilah yang kemudian bereaksi dengan zat warna indikator sehingga menyebabkan 

perubahan warna indikator dari jingga menjadi merah muda. 

 

V. SIMPULAN 
Kemasan pintar dengan label indikator berbasis ekstrak secang mampu menunjukkan perubahan warna 

dari jingga menjadi merah muda saat daging ayam berada pada mutu kritisnya. Pada penelitian ini terjadi 

perubaha warna label menjadi merah muda terjadi pada hari keenam dengan nilai pH daging ayam 6,56 

dan nilai TVB-N daging ayam 2,09 mg N/100g yang mengindikasikan daging ayam mulai membusuk. 
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Abstract 

Latar Belakang : Pembentukan wirausaha kampus yang berbasis pengetahuan merupakan salah satu 
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik internal maupun eksternal kampus. Produk 
hasil riset intelektual dosen memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi sebuah unit produksi 
perguruan tinggi. Selain itu, adanya mata kuliah praktikum terpadu, memberi kesempatan bagi 
mahasiswa untuk berkontribusi dalam pengembangan produk unggulan perguruan tinggi. Pemanfaatan 
bahan baku lokal seperti rosela telah dikembangkan menjadi berbagai produk seperti teh, sirup, 
minuman, dodol, jam dan tepung ekstrak rosela. Produk rosela merupakan hasil penelitian yang harus 
dikembangkan untuk dipasarkan dan diimplementasikan dalam masyarakat baik proses produksi dan 
pemasarannya. 
Tujuan : Tujuan kegiatan ini adalah membentuk wirausaha baru yang menjadikan kampus sebagai pusat 

produksi dan pemasaran utama.  
Desain : Pembentukan wirausaha baru di lingkungan kampus di libatkan dalam program pengabdian 
kepada masyarakat melalui program pengembangan unit usaha kampus. Pada kegiatan ini melibatkan 
dua universitas yaitu Universitas Djuanda (UNIDA), prodi Teknologi Pangan dan Gizi serta Magister 
Teknologi Pangan dan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan (IBIK). Universitas Djuanda mendapat 
bagian produksi olahan rosela dalam bentuk teh dan sirup rosela, sementara IBIK berperan dalam 
mengembangkan pemasaran dengan metode Komunikasi Pemasaran 
Temuan : Hasil kegiatan kewirausahaan mahasiswa untuk produk ready to drink rosela yaitu membuat 
analisis SWOT untuk melihat posisi usaha minuman rosela,melakukan penentuan harga dengan 
pertimbangan beberapa faktor kompetitif di lapangan, membuat formula ready to drink dengan 4 varian 
yang disukai konsumen, membuat media Instagram untuk jejaring konsumen, melakukan pemasaran 
ready to drink rosela dengan penjualan cukup signifikan dari harapan pasaran produk minuman, artinya 
minuman ini mempunyai prospek bagus untuk dipasarkan dan diterima konsumen. 
 
Kata  kunci:  rosela, komunikasi bisnis, pemasaran 

I. PENDAHULUAN 

Pada tahun 2018 Fakultas Ilmu Pangan Universitas Djuanda mendapatkan hibah dengan kegiatan berupa 
Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK). Program ini merupakan bentuk 
pengembangan dari suatu hasil penelitian yang dibuat menjadi suatu usaha kegiatan kampus.  Beberapa penelitian 
akhirnya terpilih menjadi bahan yang bisa dijadikan usaha diantaranya rosela teh dan sirup (Gambar 1) , produk 
olahan bakery, dan olahan coklat.  

Semua produksi dan pengembangan usaha dilaksanakan oleh KREASI MATEPA , café halal yang 
terbentuk pada tahun 2018 dan usaha café ini sudah memiliki SH MUI (Gambar 2), dengan produk makanan dan 
minuman. Usaha ini cukup prospektif mengingat makanan dan minuman yang disediakan memang sangat 
dibutuhkan oleh seluruh mahasisiwa dan akademisi yang ada di lingkungan kampus. Namun, penjualan tidak 
berjalan lancar karena sejak pandemik tahun 2020, seluruh aktivitas usaha terkendala karena tidak ada pembeli. 
Kondisi kampus lockdown  membuat Kreasi Matepa harus mencari cara baru agar usaha bisa berjalan kembali. 
Perlu strategi pasar yang jitu dan konsep marketing yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada.  Untuk itu 
strategi marketing dilakukan dengan melibatkan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, Bogor di bawah Fakultas 
Manajemn dan bisnis  IBIK, Bogor. Sesuai dengan arahan Mentri Pendidikan untuk menjadikan kampus Universitas 
Djuanda dan Institut Bisnis dan Informatika bersinergi untuk mewujudkan Kampus Merdeka dengan kegiatan 
manajemen dan marketing mix Minuman Rosela. 
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Pembentukan wirausaha baru di lingkungan kampus dapat menunjang otonomi perguruan tinggi melalui 
perolehan pendapatan mandiri atau bermitra, memberikan kesempatan dan pengalaman kerja kepada mahasiswa, 
mendorong berkembangnya budaya pemanfaatan hasil riset perguruan tinggi, menciptakan alternatif jajanan sehat 
dan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat serta memberikan kesempatan dalam pembinaan kerja sama dengan 
sektor swasta termasuk pihak petani sebagai pensuplai bahan baku, pihak industri dan sektor pemasaran. 

 
II. METODOLOGI 

3.1 Lokasi dan Waktu Pengabdian 

Program ini merupakan kerjasama antara Universitas Djuanda Bogor dengan Institut Bisnis dan Informatika 
Kesatuan Bogor. Kegiatan kerjasama dimulai pada bulan April 2020 

3.2 Proses Produksi Sirup Rosela 

 Sirup Rosela menjadi produk terpilih dalam program pengembangan usaha ini. Adapun proses produk sirup 
rosela dapat dilihat pada Gambar 3 (lampiran). 
 
3.3 Strategi Pemasaran 

Strategi  pemasaran program ini dibagi beberapa divisi yaitu mulai dari divisi keuangan atau akuntansi, 
divisi  pemasaran  serta divisi komunikasi. Masing-masing divisi melakukan penjelasan tentang Langkah strategi 
yang akan dilakukan untuk meningkatkan pemasaran. Bentuk kemasan, strategi pemasan serta manajemen usaha 
dan keuangan akan diterapkan dengan konsep baru  sesuai kondisi pandemi sekarang. Pembagian tugas kegiatan 
ini dapat dilihat pada Tabel 1 (lampiran). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Persiapan Awal Program 
 Pengabdian pembuatan café dan peningkatan pemasaran produk ini melibatkan dua universitas yaitu 
Universitas Djuanda dan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang keduanya berlokasi di Bogor. Tahap awal 
kegiatan dimulai dengan perkenalan produk yaitu sirup rosela. Media untuk pengenalan ini menggunakan zoom yang 
dihadiri oleh mahasiswa dari kedua universitas (Gambar 4). Model yang ditawarkan dalam program pengabdian dari 
kedua universitas ini adalah bentuk kerjasama yang saling melengkapi. Universitas Djuanda diwakili oleh mahasiswa 
prodi Teknologi Pangan dan Gizi, yang fokus pada pengolahan pangan dan manajemen proses produksi. Sementara 
dari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan fokus pada pemasaran.  Model ini sangat menguntungkan bagi kedua 
belah pihak. Mahasisiwa UNIDA (universitas Djuanda) terbantu dalam distribusi produknya, sementara mahasisiwa 
IBIK (Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan) mendapatkan produk inovasi dan sesuai dengan tren makanan dan 
minuman yang ada di masayarakat.  
 Sesuai dengan UU No.33 tahun 2014 bahwa makanan yang beredar di masyarakat harus memiliki sertifikat 
halal, pada tahun 2019 Produk makanan minuman Mahasiswa Universitas Djuanda di bawah nama Kreasi Matepa 
telah mendapatkan SH sehingga ini meningkatkan nilai jual produk yang diproduksi oleh kreasi matepa. Gambaran 
produksi makanan dan minuman yang dikelola oleh mahasisiwa Djuanda adalah memiliki gerai sendiri dengan unit 
bisnis menggunakan ruangan khusus dengan peralatan produksi yang juga khusus, terpisah dari kegiatan praktikum 
mahasiswa.  Hal ini untuk mewujudkan proses produksi yang memenuhi higienitas produksi makanan dan juga 
mewujudkan industri kecil yang merupakan potret bisnis yang dikelola secara professional.  
 
3.2 Strategi Pemasaran 
 

Strategi pemasaran adalah langkah untuk mencari posisi pemasaran yang tepat untuk menguntungkan dunia 
industri. Pada kondisi sekarang perlu menerapkan prinsip-prinsip unggul dan terus melakukan inovasi seiring dengan 
perkembangan jaman. Strategi pemasaran merupakan ujung tombak memperkenalkan dan memasarkan produknya. 
Namun strategi pemasaran tidak akan optimal jika tidak diikuti dengan daya saing produk (Mudatsir, 2019).   Strategi  
usaha dalam memasarkan produk minuman rosela  dibagi beberapa divisi yaitu mulai dari divisi produksi , divisi 
keuangan, dan divisi  pemasaran. Bentuk kemasan, strategi pemasan serta manajemen usaha dan keuangan akan 
diterapkan dengan konsep baru  sesuai kondisi pandemi sekarang.  

1. Divisi Produksi 

Sebelum menjalankan kegiatan usaha dalam hal ini divisi produksi membuat suatu perencanaan usaha 
sebagai hal terpenting dalam memulai jalannya roda usaha  agar dapat dijalankan dengan lebih mudah dan terarah, 
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salah satu konsep dalam perencanaan usaha adalah dengan membuat suatu perencanaan dengan menerapkan 
analisis SWOT. Menurut Mudatsir (2019) analisis SWOT dilakukan untuk melihat kekuatan dan kelemahan suatu 
usaha. Analisis SWOT produk rosela ini dapat dilihat pada Tabel 2 (lampiran) 

Analisis SWOT ini bertujuan untuk: (1) memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai rosela sehingga 
bisa menciptakan berbagai produk baru bukan hanya minuman saja, (2) Memperbanyak variasi rasa baru untuk 
minuman rosella yang tentunya lebih kekininian dan diminati oleh semua kalangan, (3) tidak hanya menjual minuman 
dingin melainkan juga minuman hangat, dan (4) selalu melakukan inovasi atas produk yang sudah ada. Sirup rosela 
merupakan produk unggulan dengan konsep ready to drink yang akan dikenalkan kepada para mahasiswa dan 
masyarakat luas pada umumnya. Untuk itu telah dibuat perencanaan awal untuk menjual minuman rosela dengan 
berbagai varian rasa diantaranya yaitu Rosella Snow-cup, Rosella Squash, Rosella Coco dan Rosella Ice latte. Hasil 
dari uji varian dan juga telah melakukan survey ke beberapa responden, dari empat varian rasa yang telah  diuji 
diperoleh 35% responden menyukai Rosella Coco, 35% menyukai Rosella Snow Cup, 20% menyukai Rosellan 
Squash, dan 15% menyukai Rosella Ice latte. 

 
2. Divisi Keuangan 

   Divisi keuangan mempunyai kebijakan dalam menentukan harga jual karena penentuan harga jual yang 
salah akan berakibat fatal terhadap nilai jual produk dan secara tidak langsung akan mempengaruhi kontinuitas 
usaha tersebut. Tujuan penentuan harga jual terhadap produk yang dihasilkan adalah untuk: 1) kelangsungan hidup 
perusahaan, 2) peningkatan arus keuntungan, 3) kepemimpinan kualitas produk, 4) meningkatkan penjualan, 5) 
mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar, 6) menstabilkan harga (Kotler, 1996).  

Dalam menentukan harga jual produk ready to drink rosela dari berbagai varian rasa , maka penentuan harga 
jual dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu : (1) menyesuaikan kemampuan konsumen, (2) 
menentukan besarnya laba yang ingin dihasilkan dari produk tersebut, (3) mempertimbangkan biaya produksi, (4) 
mengetahui harga kompetitor, dan (5)  harga produk sejenis di pasaran. Setelah mempertimbangkan kelima faktor 
tersebut di atas maka diperoleh penentuan harga seperti pada Tabel 3 (lampiran). peroleh harga jual produk yaitu: 1) 
Rosella Snow-cup Rp. 15.000; 2) Rosella Squash Rp. 13.000; 3) Rosella Coco Rp. 15.000; dan 4) Rosella Ice latte 
Rp. 10.000. Keuntungan yang diperoleh berkisar 40-100%. 

 
3. Divisi Pemasaran  

  
Kewirausahaan mahasiswa yang dibentuk dalam kegiatan ini  merupakan proses pembelajaran dan tempat 

praktek mahasiswa dalam berwirausaha dan sebagai dukungan dalam mata kuliah kewirausahaan dan komunikasi 
bisnis.  Pemasaran merupakan faktor penentu dalam keberhasilan suatu kegiatan bisnis apalagi bagi suatu produk 
baru yang belum banyak dikenal ataupun tidak diminati oleh masyarakat seperti halnya minuman kesehatan rosela 
yang menjadi suatu brand dari kegiatan inkubator bisnis yang dikelola oleh Lembaga Pendidikan. Untuk mendukung 
proses pemasaran dari kegiatan inkubator mahasiswa maka diperlukan strategi strategi yang benar benar dapat 
menarik pasar. Kotler & Amstrong (2012) menyatakan ada 4 strategi pemasaran  yang umum dilakukan yaitu product, 
promotion, place dan price. 

Sehubungan dengan masa pandemi covid 19,  maka strategi pemasaran yang dilakukan dalam kegiatan ini 
lebih menitik beratkan penjualan melalui media sosial (social media marketing). Menurut Rosmadi (2021) media 
sosial merupakan produk dari teknologi informasi memberikan manfaat optimal bagi pelaku usaha. Dengan media 
sosial pelaku usaha dapat memaparkan spesifikasi produk, kualitas, dan harga sehingga konsumen dapat lebih 
leluasa memilih barang yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuannya. Untuk memperkenalkan produk minuman 
rosela pihak IBIK membentuk wadah usaha mahasiswa dengan mendirikan café dengan brand  “DREAM CAFÉ” 
(Gambar 5) yang ditunjuk sebagai agen tunggal penjulan rosela ready to drink secara meluas melalui media sosial. 

 
Terdapat dua metode pemasaran yaitu Instagram Feeds dan Instagram Story. Fokus feeds untuk 

memperkenalkan produk, visi dan misi, lokasi, konten kreatif, dan data tunneling. Sedangkan story difokuskan untuk 
menarik perhatian dan engagement dengan pengikut Instagram, selain itu berguna juga untuk menyebarkan 
informasi promosi harian. Menurut Rosmadi (2021) strategi bisnis yang tepat untuk memasarkan produk di masa 
pandemi covid- 19 ini adalah melalui media elektronik dimana antara produsen dan konsumen tidak bertemu 
langsung pada satu tempat tetapi memiliki jangkauan pemasaran yang sangat luas. Media elektronik yang banyak 
digunakan diantaranya youtube, facebook dan Instagram. 

Mengingat  program diluncurkan bertepatan saat diberlakukannya PPKM, mengakibatkan proses produksi 
dan penjualan harus tertunda. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kegiatan dalam Kampus , Namun dengan 
hadirnya pemasaran via media sosial, memungkinkan tim untuk memperkenalkan produk dan menjaring pasar. 
Sehingga disaat kegiatan bisa dilaksanakan secara normal kembali tim bisa mulai melakukan transaksi. Dalam 
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melaksanakan program pemasaran via media social, dapat terlihat melalui hasil analisis insight pemasaran via 
Instagram. Dengan rata-rata like 10 per unggahan feeds dengan jumlah pengikut 15, dapat disimpulkan bahwa 
pengenalan serta penarikan minat pasar terhadap produk rosella memiliki potensi yang tinggi. Serta, engagement, 
melalui fitur story, yang terbentuk dari interaksi antara tim pemasaran dengan pelanggan yang tinggi dapat 
dimanfaatkan sebagai ajang data tunneling untuk menargetkan produk lebih tepat sasaran.  

Walaupun jumlah pengikut dan like yang terhitung rendah, tim dream café berhasil menjual sebanyak 75 
cup dalam kurun waktu dua minggu pertama. Dengan perbandingan engagement score dengan penjualan, tim 
DREAM CAFE memiliki success rate penjualan sebesar 150% dari target dimana  target awal adalah 50 cup per dua 
minggu.   

IV.  KESIMPULAN DAN KEBARUAN 
Inkubator bisnis dalam kampus merupakan wujud dari kegiatan kewirausahaan dalam kampus, yang dapat 

menjadi pembelajaran mahasiswa dalam menerapkan sikap dan jiwa wirausaha.  Dalam menjalankan bisnis maka 
strategi pemasaran menjadi ujung tombak keberhasilan suatu usaha. Kegiatan yang dilakukan dua universitas yaitu 
UNIDA dan IBIK dalam pembinaan kewirausahaan yaitu melakukan unit produksi minuman rosela dan strategi 
pemasaran. Strategi yang dilakukan yaitu menganalisa potensi pasar usaha melalui SWOT, perencanaan keuangan, 
perencanaan produksi dan promosi usaha melalui media sosial. Kebaruan dari kegiatan ini adalah melibatkan dua 
prodi dari universitas berbeda dengan bidang ahli yang dimiliki. 
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Lampiran 

Tabel 1. Pembagian Tugas Tim Pengusul 

No. Penanggung jawab Kegiatan 

1. Dr. Mardiah, Ir.M.Si 

- Koordinator produksi bakery dan minuman di Kreasi Matepa UNIDA 

- Melakukan pendampingan dalam pembentukan sistem manajeman halal 

di kantin Matepa dan kantin IBIK 

- Melakukan koordinasi dengan IBIK dalam pengabdian kolaborasi ini 

2. Dra Nani Cahyani,  M.Si 

- Koordinator marketing mix di kantin IBIK 

- Melakukan pendampingan kegiatan mahasisiwa di IBIK 

- Melakukan koordinasi dengan pihak kreasi Matepa UNIDA 

3. 
Tb Dicky Faldy 

SN,SE,SH.,Mh.,MM 

-  Melakukan pembinaan pada kegiatan        

    mahasiswa 

-   Memberi pelatihan manajemen usaha 

-   Memberi pelatihan Marketing mix 

 

Tabel 2. Analisis SWOT produk sirup rosella   

Strength Weakness 

 Memberikan manfaat kesehatan. 

 Produk berkualitas. 

 Lokasi strategis. 

 Harga bersaing. 

 Bahan baku muda ditemukan. 

 Konsep produk yang inovatif dan menarik. 

 Proses pembuatan produk yang mudah. 

 Belum dikenal banyak konsumen. 

 Tidak mempunyai outlet yang cukup untuk 

meningkatkan brand awareness saat memulai 

usaha. 

 Brand awareness yang rendah. 

 

Opportunity Threat 

 Produk mudah dicari secara online. 

 Perubahan gaya hidup masyarakat ke gaya hidup 

yang lebih sehat. 

 Peluang usaha di media sosial. 

 Membuka outlet di lokasi baru. 

 Adanya pesaing kualitas dengan harga lebih 

murah. 

 Perluasan promosi pesaing via online. 

 Anggapan minuman sehat itu kurang kekinian. 

 Meningkatnya harga bahan baku. 

 Kebijakan pemerintah yang berubah terkait 

harga bahan baku dapat mempengaruhi operasi 

secara negatif. 

 

Tabel 3. Penentuan Harga Jual  

Menu HPP Keuntungan Harga Jual Pembulatan 

Rosella Snow-cup Rp 7,371.59 90% Rp 14,006.03 Rp 15,000.00 

Rosella Squash Rp 7,313.33 80% Rp 13,164.00 Rp 13,000.00 

Rosella Coco Rp 10,911.73 40% Rp 15,276.42 Rp 15,000.00 

Rosella Ice latte Rp 4,721.64 100% Rp 9,443.27 Rp 10,000.00 
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Gambar 1. Diagram alir pembuatan sirup rosela 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Produk RoseIa HasiI PeneIitian 
 

 

 
 

Gambar 2. Sertifikat halal dan Status SJH produk Kreasi Matepa 
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Gambar 3. Diagram aIir sirup roseIa 

 
 
 

 
Gambar 4. Tahap Persiapan Pemasaran Produk Olahan Rosela 
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Gambar 5. Banner Dream Cafe 
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Abstrak 

Media sosial kini sudah menjadi platfrom yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
informasinya. Banyak yang memanfaatkan instagram, baik individu, kelompok, perusahaan maupun 
lembaga pemerintah sebagai wadah atau media untuk mempublikasikan informasi kepada masyarakat. 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui informasi tentang Covid 19 dalm pemenuhan kebutuhan 
masyarakat desa melalui media sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini 
adalah observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekundernya adalah studi pustaka. 
Observasi dilakukan pengamatan mengenai informasi tentang Covid 19 dalam pemenuhan kebutuhan 
masyarakat desa melalui media sosial, khususnya Instagram Sidara News. Fokus penelitian ini adalah 
informasi tentang Covid 19 melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan wawancara semi 
terstruktur. Analisis data menggunakan triangulasi. Informan penelitian ini sebanyak lima orang. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa 1) pemenuhan kebutuhan dengan membuat Instagram Sidara News, 2) 
penggunaan informasi untuk kebutuhan wawasan dan mendapatkan solusi permasalahan, 3) latar 
belakang, motivasi, orientasi profesional, karakteristik Desa Tugu Utara yaitu memiliki kemudahan 
mengakses informasi melalui internet karena ketersediaan jaringan. 
 

Kata Kunci: informasi, instagram, media sosial, pemenuhan kebutuhan,  
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I. PENDAHULUAN 

Pengguna media sosial di Indonesia setara dengan 61,8 persen dari total populasi pada Januari 2021 
(Stephanie, 2021). Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor, memiliki Instagram dengan akun @sidara_news yang 
memilki jumlah follower sebanyak 120 pengguna. Hanya 1,8% yang mengikuti akun @sidara_news dari jumlah 
warga Desa Tugu Utara sebanyak 11.109 jiwa.  

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Helen dan Rusdi (2018), penggunaan media sosial akun 
instagram @jktinfo memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followersnya. 
Menurut Palapah (2020) dalam Azahra&Hasbiansyah (2021), pengembangan media baru telah memberikan 
pilihan kepada para pemuda untuk mengekspresikan diri, menerima, atau berbagi informasi.  

Menurut Dahono (2021), berdasarkan survei yang dilakukan GWI pada triwulan ketiga 2020, Instagram 
naik ke peringkat ketiga dengan menggusur Facebook ke posisi keempat. Perdana (2012) dalam Helen&Rusdi 
(2018), mengungkapkan empat jenis kebutuhan terhadap informasi antara lain current nedd approach, 
everyday need approach, exhaustic need approach, dan catching-up need approach. Menurut Sulistiyo Basuki 
dalam Sigalingging (2019) kebutuhan informasi ditentukan: 1) kisaran informasi yang tersedia, 2) penggunaan 
informasi yang akan digunakan, 3) latar belakang, motivasi, orientasi professional, dan karateristik masing-
masing pemakai. 

 

II. METODOLOGI 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif studi kasus. Fokus penelitian 
ini adalah informasi tentang Covid 19 melalui media sosial.  

Teknik pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini adalah 
observasi dan wawancara mendalam. Pada observasi, dilakukan pengamatan mengenai informasi tentang 
Covid 19 dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat desa melalui media sosial, khususnya Instagram Sidara 
News. Peneliti secara langsung mengamati informasi tentang Covid 19 yang disampaikan dalam media 
Instagram selama satu minggu. Ada pun wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi dari 
perangkat Desa Tugu Utara dan warga sekitar sebagai partisipan. Jenis wawancara menggunakan semi 
terstruktur yaitu pertanyaan disusun lebih dulu sebagai pedoman dan adanya pertanyaan tambahan saat di 
lapangan . Sedangkan data sekunder menggunakan jurnal, buku, artikel, dan prosiding. Analisis data 
menggunakan triangulasi yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).  

Fokus penelitian ini adalah informasi tentang Covid 19 melalui media sosial Informan penelitian ini 
sebanyak lima orang di antaranya satu orang pengelola Sidara News, ketua RT 03/02, dan tiga orang 
masyarakat sekitar. Lokasi penelitian ini berada di Desa Tugu Utara, Kampung Sampay RT 03/02, Kecamatan 
Cisarua, Kabupaten Bogor. Penelitian terhitung dilakukan selama 1 bulan yaitu Juli sampai Agustus 2021. 

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 
a. Kisaran Informasi yang Tersedia 

Sistem Informasi Desa Tugu Utara atau dinamakan Sidara News ini merupakan platform digital, salah 
satunya Instagram. Beragam informasi yang berhubungan dengan Desa Tugu Utara. Informasi yang 
disampaikan kepada warga berupa laporan kegiatan, pemberitahuan, edukasi informasi tentang potensi Desa 
Tugu Utara, dan lainnya.  Pada situasi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) secara global, 
perkembangan informasi berbasis digital semakin dibutuhkan. Masyarakat membutuhkan informasi yang 
kredibel dan terpercaya untuk mengetahui fenomena Covid-19 dan berbagai dampaknya.  

Ada empat pendekatan yang menjelaskan kebutuhan informasi pengguna media sosial. Pendekatan 
ini dikemukakan Perdana dkk (2016) dalam Helen&Rusdi (2018) yaitu: 1. Current need approach, yaitu 
pendekatan terhadap pengguna media yang mencari informasi untuk menambah atau memperluas 
pengetahuannya, 2. Everyday need approach, yaitu pendekatan terhadap pengguna yang membutuhkan 
informasi secara cepat, spesifik, dan rutin, 3. Exhaust need approach, yaitu pendekatan terhadap pengguna 
yang sangat bergantung terhadap informasi yang diperlukannya, 4. Catching-up need approach, yaitu 
pendekatan terdahap pengguna yang mencari perkembangan terbaru pada suatu informasi yang sesuai 
dengan kebutuhannya. 

Berbagai platfrom seperti Instagram, Facebook, Youtube, dan Website tentunya sebagai upaya agar 
penyampaian berbagai informasi sesuai kebutuhan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, 
peran RT/RWdi Desa Tugu Utara cukup membantu sebagai salah satu tempat penyalur informasi dari 
perangkat desa langsung. Media Whatsapp Grup dapat bersifat cepat dan aktual dalam penyampaian 
informasi oleh para RT/RW kepada masyarakatnya. 
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b. Penggunaan Informasi 

Informasi yang diperoleh masyarakat Kampung Sampay, Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor, digunakan 
sebagai solusi permasalahan dan menambah wawasan untuk diri sendiri dan keluarga. Masyarakat sangat 
mengapresiasi informasi dari Desa Tugu Utara terkait hal-hal tentang penanggulangan pandemi. Salah satunya 
informasi terkait pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat Desa Tugu Utara. 

Seperti yang diungkapkan Ibu Yuri sebagai salah satu masyarakat, “buat saya sendiri butuh ya. 
Informasi-informasi dari desa yang berhubungan dengan kegiatan atau program untuk masyarakat. Yang lebih 
sering dibutuhkan itu seperti informasi tentang syarat-syarat pengurusan administrasi kependudukan karena 
solusi ketika kita ada permasalahan yang membutuhkan hal tersebut, juga hitung-hitung jadi menambah 
wawasan saja. Untuk informasi di masa pandeminya, kaya kemarin saya ingin cari tahu di mana saya bisa 
melaksanakan vaksinasi masyarakat umum. Alhamdulillah dapat informasi dari perangkat desa kampung sini 
kalau di kantor desa mau ada kegiatan vaksinasi gratis buat warganya.” 

Sejalan dengan hasil polling Nurliya Ni’matul Rohmah (2020) yang diperoleh dari platform instagram, 
93% menyetujui media sosial sebagai media informasi Covid 19. Menurut Budiargo (2015), instagram adalah 
media yang memberi kemudahan cara berbagi secara online oleh foto-foto, video, dan juga layanan jejaring 
sosial yang digunakan  pengguna untuk mengambil dan membagi ke teman mereka. 

 
c. Latar belakang, Motivasi, Orientasi Profesional, dan Karateristik masing-masing  

Desa Tugu Utara membuat Sidara News sebagai platform digital untuk memberikan informasi kepada 
masyarakat dengan harapan tingginya penggunaan media sosial akan memanfaatkan Sidara News sebagai 
sarana kebutuhan informasi seputar Desa Tugu Utara. Desa Tugu Utara, Kabupaten Bogor, merupakan 
perkampungan padat penduduk yang terletak di daerah perbukitan. Masyarakat Desa Tugu Utara ini tetap 
memiliki kemudahan untuk mengakses informasi melalui internet dengan jaringan cukup memadai. 

Sesuai dengan pernyataan Pak Doni selaku ketua RT.03/02, “untuk akses internet sendiri alhamdulillah 
Desa Tugu Utara walaupun terletak di daerah perbukitan seperti ini dapat dikatakan jaringan internet yang 
tersedia cukup memadai dan lancar karena sudah banyak tower-tower BTS yang terpasang di daerah 
Kecamatan Cisarua yang tergantung jenis providernya juga biasanya. Namun memang masih ada beberapa 
daerah dari Desa Tugu Utara yang dikatakan masih sulit ya untuk akses sinyalnya seperti daerah Cibulao, 
Cisuren, dan Rawa Gede karena akses dan lokasi daerah-daerah  tersebut jauh dari pusat desa. Sampai saat 
ini kita masih upayakan untuk memaksimalkan jaringan internet di sana. Selain tiga daerah itu aman.” 

Masyarakat Kampung Sampay memiliki karakteristik yang berbeda-beda setiap keluarga bahkan 
individunya sehingga mempengaruhi motivasi dalam mencari informasi. Motivasi masyarakat tidak terlalu kuat 
yaitu tidak terlalu menunjukkan dalam pencarian informasi. Masyarakat akan responsif menerima informasi saja 
untuk diterapkan. Namun tidak menjemput bola atau mencari sendiri informasi, kecuali dalam keadaan 
mendesak. 

 

III. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 
Kesimpulan 
1. Kisaran informasi yang tersedia adalah beragam informasi yang berhubungan dengan Desa Tugu Utara, 

termasuk tentang Covid 19. Sistem Informasi Desa Tugu Utara atau dinamakan Sidara News ini merupakan 
platform digital, salah satunya Instagram. Beragam informasi yang berhubungan dengan Desa Tugu Utara, 
termasuk tentang Covid 19. 

2. Penggunaan informasi Desa Tugu Utara sebagai solusi permasalahan dan menambah wawasan 
3. Latar belakang, motivasi, orientasi profesional, dan karateristik masing-masing Desa Tugu Utara yaitu 

tingginya penggunaan media sosial Sidara News sebagai platform digital memberikan informasi kepada 
masyarakat dalam sarana kebutuhan informasi. Masyarakat Desa Tugu Utara memiliki kemudahan akses 
informasi dengan jaringan internet yang cukup memadai. Karakteristik masyarakat yang berbeda-beda 
mempengaruhi motivasi dalam mencari informasi. Masih rendahnya motivasi masyarakat Desa Tugu Utara 
dalam pencarian informasi. 
 

Implikasi 
Informasi kelembagaan dan hal yang fenomena dapat disampaikan melalui platform digital media sosial, salah 
satunya Instagram, dalam pemenuhan kebutuhan. Media sosial dengan menggunakan internet memudahkan 
akses informasi. Kita dapat mencari informasi dan menerima informasi melalui media sosial. Selain Instagram, 
media sosial yang dapat digunakan antara lain Facebook, Whatsapp Group, Website.   
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Abstrak 

Media online sering kali mengalami permasalahan dalam hal penggunaan bahasa jurnalistik, baik 

media online lokal atau yang sifatnya luas. Dalam Jurnal Ilmiah Komunikasi Universitas Islam 

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2015:34), Agus Sudibyo selaku ketua komisi pengaduan 

masyarakat dan penegakan etika Dewan Pers mengatakan dari 500 pengaduan, 98 pengaduan 

terkait dengan media online, diantaranya 42 kasus berita yang ditulis tidak menerapkan kaidah 

bahasa jurnalistik yang baik dan benar. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa yang terdapat 

dalam berita, menentukan persepsi masyarakat terhadap berita yang dibacanya. 

Sukabumiupdate.com merupakan salah satu media online yang ada di Sukabumi serta memiliki 

banyak pembaca. Dalam penulisan berita di media online, sangat penting untuk memperhatikan 

kaidah bahasa jurnalistik, khusunya di Sukabumiupdate.com. Tujuannya untuk mengetahui 

implementasi karakteristtik bahasa jurnalistik di media online Sukabumiupdate.com. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara kualitatif yang meliputi observasi, wawancara 

mendalam, dan dokumentasi. Triangulasi data dilakukan untuk menguji keabsahan data 

penelitian. Interctive Model Analysis dilakukan untuk menganalisis data dengan tahapan 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kebaruan dalam 

penelitian ini, belum ada yang melakukan penelitian terkait bahasa jurnalistik di media online 

Sukabumiupdate.com. Hasil yang diperoleh, bahwa Sukabumiupdate.com  memenuhi 9 

karakteriktik bahasa jurnalistik yaitu sederhana artinya mudah dipahami, singkat artinya 

langsung pada pokok permasalahan, padat artinya penuh informasi, jelas artinya tidak 

mengandung kalimat yang bertele-tele, jernih yaitu transparan, demokratis yaitu tidak 

memandang jabatan, tidak ada kata tutur atau bahasa percakapan, tidak menggunakan istilah 

teknis, dan menggunakan diksi yang tepat. 

 

Kata Kunci: Berita, Media Online, Implementasi Bahasa Jurnalistik 

 
I. PENDAHULUAN 

Dilansir dari laman resmi Dewan Pers bahwa setiap tahun, Dewan Pers menerima 500 pengaduan. Hal ini 
ditegaskan pada Jurnal Ilmiah Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2015:34), Agus 
Sudibyo selaku ketua komisi pengaduan masyarakat dan penegakan etika Dewan Pers mengatakan dari 500 
pengaduan, 98 pengaduan terkait dengan media online, diantaranya 42 kasus berita yang ditulis tidak menerapkan 
kaidah bahasa jurnalistik yang baik dan benar. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa yang terdapat dalam berita, 
menentukan persepsi masyarakat terhadap berita yang dibacanya.  

Tidak sedikit kualitas berita di media online menjadi perdebatan publik karena, bahasa yang digunakan 
dalam penulisan berita. Bahasa yang digunakan dalam berita tidak hanya berkaitan dengan isi berita saja, tetapi juga 
menyangkut judul berita. 

Bahasa jurnalistik menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada publik, mengenai isi 
berita yang disampaikan. Menurut Arifin S. Harahap (2019:201) dalam Jurnal Abdimas mengatakan, berita di media 
online bersifat luas, dapat menjangkau siapa saja dan di mana saja sepanjang masih terhubung dengan jaringan 
internet. Sifatnya yang luas inilah, yang terkadang beberapa media online mengesampingkan kaidah penulisan 
jurnalistik, melainkan mengedepankan kecepatan.  
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Christiany Juditha (2013:146) dalam Jurnal Perkommas menyebut bahwa media online sering kali menjadi 
sorotan karena, dianggap tidak mengedepankan objektifitas, seperti akurasi data, fairliness, kelengkapan data, dan 
imparsialitas. Hal ini tentu menjadi masalah, di satu sisi media online menjadi alternatif media dalam penyebaran 
informasi secara cepat, tetapi di sisi lain unsur kecepatan ini melupakan akurasi data yang disajikan di beberapa 
media online dan berimbas juga pada penulisan berita. Maka dari itu, pemting adanya implementasi bahasa 
jurnalistik. 

Bahasa jurnalistik memiliki karakter atau ciri tersendiri, sehingga berbeda dengan bahasa akademik, 
bahasa sastra, dan sebagainya. Kunjana Rahardi (2012) bahasa jurnalistik memiliki ciri-ciri. Yaitu (1) Sederhana, 
berarti tidak mengandung kalimat yang rumit dan sulit dipahami, (2) Singkat, dapat diartikan langsung pada pokok 
permasalahan, (3) Padat, dapat diartikan penuh informasi, (4) Lugas, memiliki arti tegas serta tidak menimbulkan 
makna ganda, (5) Jelas, berarti memenuhi 5W +1H, (6) Jernih, diartikan sebagai transparan, jujur, tulus, tidak 
menyembunyikan kebenaran, (7) Demokratis, penulisan berita tidak memandang pangkat atau jabatan seseorang 
yang ditulis dalam berita, (8) Menghindari kata tutur, (9) Menghindari istilah teknis, berkaitan dengan kata-kata 
ilmiah, (10) Pilihan kata (diksi) yang tepat. 

Dalam bahasa jurnalistik pada penulisan berita, terdapat pedoman pemakaian bahasa jurnalistik yang 
tertulis pada Sepuluh Pedoman Pemakaian Bahasa dalam Pers menurut Priyambodo RH dan Indria Prawitasari 
(2015:442), yaitu wartawan diharuskan konsekuen dalam menerapkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia Yang 
Disempurnakan (EYD), membatasi diri dalam singkatan atau akronim, tidak menghilangkan imbuhan bentuk awal 
atau prefiks, menulis dengan kalimat-kalimat pendek. Memperhatikan unsuk Subjek, Predikat, Objek, dan 
Keterangan (SPOK). Tidak mengandung banyak gagasan dalam penulisan satu kalimat, sebab akan menimbulkan 
kebingungan pembaca dalam menangkap informasi, menghindari kata-kata klise seperti sementara itu, perlu 
diketahui, dan sebagainya, menghindari kata yang sama berulang-ulang, tidak boleh mengemukakan opini tanpa 
dasar yang jelas, menghindari kata-kata asing dan istilah teknis dalam penulisan berita, mengikuti kaidah penulisan 
bahasa jurnalistik, dan menerapkan struktur bahasa yang komunikatif juga harus dipahami oleh wartawan. 

 

II. METODOLOGI 

A. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan metode kualitatif. 
Alsa (2014) mendefinisikan penulisan kualitatif sebagai suatu interpretatif sederhana yang fokus pada 
pengertian atau pemaknaan penulis mengenai masalah tertentu. Penulis menggunakan tiga teknik 
pengumpulan data, yaitu sebagai berikut : 

1. Data Primer 
a. Observasi 

Observasi merupakan sebuah aktivitas pengamatan terhadap suatu objek yang dilakukan baik 
menggunakan indra penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, dan/atau peraba. Tujuannya untuk 
memperoleh informasi-informasi akurat dan gambaran secara nyata mengenai topik permasalahan 
yang diteliti. 

Menurut Zainal Arifin (2018) observasi adalah suatu proses yang didahului dengan 
pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional, terhadap 
berbagai macam fenomena dalam kondisi yang sebenarnya maupun kondisi buatan. 

Observasi dilakukan penulis terhadap kerja redaktur dalam melakukan penyuntingan berita-
berita yang dibuat oleh wartawan, yakni berfokus pada implementasi bahas jurnalistik. Observasi di 
Sukabumiupdate.com dilakukan selama 8 hari. 

 
b. Wawancara 

Menurut Yusuf (2014), wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk 
mengumpulkan data penulisan yang dilakukan dengan berinteraksi langsung antara pewawancara 
(interviewer) dan orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi (interviewee). Teknik wawancara 
yang digunakan penulis adalah wawancara mendalam (in-dept interview). 

Wawancara dilakukan selama dua hari kepada tiga informan, yaitu Fitriansyah Nachrawi Wani 
selaku Redaktur Pelaksana, Oksa Bachtiar Camsyah selaku Redaktur harian, dan Nelis Susetio selaku 
Redaktur harian.Teknik wawancara mendalam (in-dept interview) dilakukan dengan cara tanya jawab 
secara bertatap muka langsung dengan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman 
wawancara. Penulis melakukan wawancara mendalam dengan tiga informan. Selain itu, dilakukan 
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wawancara semi terstruktur, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan jawaban dari informan 
untuk dipertanyakan kembali jika jawaban belum mencukupi data yang dibutuhkan.  

 

c. Dokumentasi 

Menurut Riyanto (2012:103) metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan 
mencatat data-data yang sudah ada. Hasil dari dokumentasi akan dikumpulkan terlebih dahulu, lalu 
ditelaah untuk menjadi kesatuan data yang utuh, sebagai pendukung data lebih akurat  

Maka dari itu, penulis melakukan studi dokumentasi berupa arsip-arsip berita yang telah terbit 
di media online sukabumiupdate.com, serta untuk memperkuat sumber data terkait rumusan masalah 
yang telah dikemukakan oleh penulis. 

 

2. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan pelengkap data primer, yang diperoleh melalui media perantara dengan 

studi literatur yaitu mencari data-data pelengkap dari buku rujukan, jurnal, dan peraturan tertulis.  
 

B. Metode Keabsahan Data 

Penulis menggunakan metode keabsahan data yang bertujuan untuk menguji kredibilitas data-data 
yang dikumpulkan oleh penulis, sebagai sumber-sumber yang akan dibandingkan untuk memperoleh suatu 
kesimpulan. 

 Menurut Raco (2010), teknik ini menggunakan lebih dari satu teori, beberapa macam data dan analisis 
untuk menjamin akurasi data. Adapun menurut John W. Creswell “Triangulate different data sources of 
information by examining evidence from the sources and using it to build a coherent justification for themes.”  

 Uji keabsahan data yang dilakukan penulis menggunakan triangulasi data, yaitu menggunakan 
sumber-sumber data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen di sukabumiupdate.com. Menurut 
Creswell (2016), bahwa triangulasi data ini digunakan untuk memberikan pembuktian sesuai dengan tema 
pembahasan yang dibahas oleh penulis. Adapun pada proses wawancara, penulis menggunakan triangulasi 
sumber menurut Imam Gunawan (2013:219). Teknik ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara 
dari 3 informan yang ditentukan oleh penulis. Hasil wawancara akan menghasilkan data yang dapat 
dipertanggungjawabkan karena, berasal dari narasumber sesuai dengan kemampuannya terhadap bidang 
jurnalistik.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Triangulasi Sumber Wawancara. 

 

C. Metode Analisis Data 
Peneliti menjadikan data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian serta memberikan 

makna atau interpretasi, sehingga data tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis. Penyajian data analisis 
agar lebih mudah dipahami, penulis yaitu menggunakan Interactive model analysis dari Miles, Huberman, dan 
Saldana (2014:14). 

Analisis data berperan penting dalam penelitian ini. Saat data sudah terkumpul, maka perlu dilakukan 
analisis data berupa reduksi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

 

Informan 3 : Redaktur Harian 

III 

Informan 1 : Redaktur 

Pelaksana 

Informan 2 : Redaktur Harian 

II 
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Gambar 2. Komponen Metode Interactive model analysis. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat ciri khas dalam penerapan bahasa jurnalistik di 
Sukabumiupdate.com. Jika, berita dibuat dan ditayangkan dalam waktu yang sama, maka ditulis jelas dan 
lengkap, seperti “Rabu, 28 Juli 2021.” Tetapi, jika waktu berita yang dibuat berbeda dengan waktu 
diterbitkannya, maka ditulis menggunakan garis miring, contoh “Rabu (28/7/2021).  

Penulisan berita waktu tersebut bisa dicantumkan pada akhir kutipan langsung atau sebagai 
keterangan penguat sebelum penulisan kutipan langsung. Contoh : 
1. Penulisan di akhir kutipan langsung, "Jadi kalo menurut saya sama saja sih untuk penjualan gak 

meningkat," ucapnya kepada sukabumiupdate.com, Sabtu, 24 Juli 2021. 
2. Penulisan sebelum kutipan langsung, Asep menuturkan kepada sukabumiupdate.com pada Sabtu, 24 Juli 

2021, "Jadi kalo menurut saya sama saja sih untuk penjualan gak meningkat," ucapnya. 
Karakteristik lain, yaitu pada semua berita yang ditayangkan selalu ada kata “Sukabumi” pada judul, nama foto, 
caption, dan lead berita. 

Berdasarkan karakteristik bahasa jurnalistik yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka, terdapat 
10 karakteristik menurut Kunjana Rahardi (2012). Dalam implementasinya, sukabumiupdate.com memenuhi 9 
karakteristik, yaitu : 
1. Sederhana, berarti tidak banyak menggunakan kalimat majemuk. Jika terdapat kalimat ilmiah, maka akan 

disederhanakan dengan penjelasan yang tidak bertele-tele. Contoh penggalan berita, dikutip dari 
sukabumiupdate.com : 
Marwan mengungkapkan PCR sangat diperlukan untuk mengetahui seseorang terkonfirmasi Covid-19 
secara akurat dan tepat. “Jelas, ini harus secepatnya,” kata dia, Kamis, 19 Agustus 2021. “PCR ini bisa 
dilakukan 1x24 jam. Hasilnya harus sudah beres, “tambah dia. 

2. Singkat, berarti tidak menggunakan kata yang panjang serta tidak mengandung makna. 
Sukabumiupdate.com selalu menggunakan pelihan kata yang sesuai dengan SPOK sehingga, tetap pada 
pokok permasalahan yang dibahas dalam berita tersebut. Contoh penggalan berita, dikutip dari 
sukabumiupdate.com : 

Pengumpulan data Penyajian data 

Reduksi data 
Penarikan 

kesimpulan/verifikasi 
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Momen yang dipimpin Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, diikuti pula secara virtual oleh Bupati/Wali 
Kota se-Jawa Barat serta unsur Forkopimda. Kegiatan tersebut diawali dengan penyerahan penghargaan 
Gubernur Jawa Barat kepada daerah dan sosok berprestasi. 

3. Padat, berarti setiap kalimat berita mengandung informasi penting.  Contoh penggalan berita, dikutip dari 
sukabumiupdate.com : 
Lahan perkebunan warga di lereng perbukitan Puncak Habibie di Cisolok Kabupaten Sukabumi Jawa 
Barat, terbakar. Api terlihat sejak pagi, sulit dikendalikan dan hingga Jumat malam (20/8/2021) masih 
terbakar. Lahan yang terbakar di wilayah Desa pasir Baru. Warga sekitar Jaka Siharman (43 tahun) 
mengatakan, kepulan asap dari api pertama kali terlihat sekitar pukul 09.00 WIB di lereng gunung Puncak 
Habibie. 

4. Jelas, memiliki maksud bahwa penulisan berita di sukabumiupdate.com selalu memperhatikan unsur 
5W+1H. Implementasi dalam penulisan berita, baik hard news atau soft news mudah dibaca sehingga 
mudah untuk menemukan permasalahan yang dibahas dalam berita tersebut. Contoh penggalan berita, 
dikutip dari sukabumiupdate.com : 
Kebakaran melanda dua rumah warga Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, pada Rabu (18/8/2021). 
Lokasinya berbeda, namun rumah terbakar pada waktu yang hampir bersamaan, jelang magrib. 
Kebakaran pertama dilaporkan melanda rumah semi permanen ukuran 8 x 5 meter, milik kakek Ujun (78 
tahun ), warga Kampung Serongan RT 27/04 Desa Talagamurni, Kecamatan Cibitung. 

5. Jernih, memiliki maksud bahwa terdapat keterbukaan dalam penulisan berita berdasarkan fakta pendapat 
dan fakta kejadian. Contoh penggalan berita, dikutip dari sukabumiupdate.com : 
Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas pelajar maupun guru. “P2BK meninjau lokasi kejadian 
melakuakn koordinasi dengan pihak kelurahan, kecamatan, Babinsa, dan Babinmas,“ sambung Rizki. 

6. Demokratis, memiliki arti tidak memandang jabatan. Setiap penulisan berita di sukabumiupdate.com tidak 
menuliskan gelar suatu tokoh tertentu. Hal tersebut, dilakukan karena dalam penulisan berita semua 
bersifat setara, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah dalam faktor jabatan. Comtohnya penulisan 
nama Wali Kota Sukabumi tidak disertai gelarnya, tetapi ditulis “Achmad Fahmi.” 

7. Tidak ada kata tutur, karakteristik ini berkaitan dengan demokratis. Berita di sukabumiupdate.com  tidak 
pernah menggunakan kata tutur, baik dalam kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Alasannya, 
karena kata tutur hanya digunakan dalam bahasa lisan bukan bahasa tulisan. 

8. Menghindari istilah teknis, hal ini selalu berlaku dalam setiap penulisan berita di sukabumiupdate.com. 
Istilah teknis berkaitan dengan penggunaan kata ilmiah atau kata yang sulit dimengerti oleh pembaca. 
Contohnya, kata “Skrining” diganti menjadi “Deteksi awal atau deteksi dini.” 

9. Penggunaan diksi yang tepat, karakteristik ini selalu diperhatikan dalam penulisan berita di 
sukabumiupdate.com. Contohnya dalam menempatkan kata “Memperoleh” dan “Mendapatkan.” 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Implementasi bahasa jurnalitik pada setiap berita di sukabumiupdate.com memenuhi 9 karakteristik bahasa 
jurnalistik dari 10 karakteristik yang telah dipaparkan, yaitu: 
1. Singkat 

Singkat dapat diartikan langsung pada pokok permasalahan yang diberitakan. 
2. Sederhana 

Sederhana adalah mudah dipahami serta tidka mengandung kalimat yang rumit. 
3. Padat 

Padat berarti penyajian berita penuh dengan informasi penting. 
4. Jelas 

Jelas dapat diartikan mengandung 5W+1H, sehingga isi berita yang disampaikan dapat diterima dengan jelas. 
5. Jernih 

Jernih yaitu transparan dan tidak menyembunyikan kebenaran atau fakta sebenarnya. 
6. Demokratis 

Demokratis yaitu tidak memandang pangkat atau jabatan seseorang dalam berita. 
7. Menghindari Kata Tutur 

Artinya, tidak mengunakan bahasa yang dipakai dalam percakapan sehari-harim tetapi menggunakan bahasa 
tulisan. 

8. Menghindari Istilah Teknis 
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Iastilah teknis meliputi istilah-istilah ilmiah. Maka dari itu, bahasa jurnalistik tidka mengandung istilah teknis yang 
sulit dimengerti. 

9. Diksi yang Tepat 
Penggunaan diksi yang tepat dalam bahasa jurnalistik, agar antar kata dan kalimat memiliki kesinambungan. 

 
Adapun Implikasinya, dapat dijadikan acuan untuk media online lain agar sellau mengutamakan kaidah 

bahasa jurnalistik. Tujuannya, agar masyarakat yang bertindak sebagai pembaca dapat memahami isi berita yang 
disampaikan serta pihak media online yang bersangkutan dapat dipercaya sebagai media yang kredibel. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan 

sebagai bentuk profesionalitas dalam rangka mencetak generasi muda yang unggul sesuai dengan 

kebijakan kampus merdeka. Terdapat dua hal penting yang berkaitan dengan profesionalisme guru 

sebagai tenaga pendidik, guru harus berkesinambungan meningkatkan kompetensi terkait kemampuan 

mengajarkan bidang studi yang diampu (kompetensi professional) dan kemampuannya mengelola 

pembelajaran di kelas (kompetensi pedagogik). Masa pandemi Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

yang saat ini terjadi membawa perubahan besar dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, 

proses pembelajaran yang mulanya bersifat tatap muka menjadi pembelajaran dalam jaringan secara 

online. Perubahan tersebut mendorong  adanya upaya peningkatan kompetensi khususnya bagi 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Kabupaten Bogor dalm 

rangka peningkatan kemampuan Public speaking  sebagai bentuk peningkatan keterampilan penyampaian 

materi pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, hal ini merupakan upaya peningkatan 

pengembangan guru sebagai tenaga pendidik yang kompeten dan profesional. 

Tujuan: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesional guru kompetensi 

keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran Kabupaten Bogor khususnya dalam bidang Publik 

Speaking  

Metodologi: Metode dalam program ini dilakukan dengan cara metode penyampaian gabungan yang 

merupakan metode gabungan antara penyampaian materi secara online kepada peserta dan memberikan 

tugas projek video seputar praktik public speaking  di dalam kelas kepada peserta.  

Hasil: Setelah Program Peningkatan Keterampilan Public speaking  Menuju Merdeka Belajar di Masa 

Pandemi bagi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran Kabupaten 

Bogor dilaksanakan, dapat dilihat melalui praktik spontan public speaking  dan tugas mandiri pembuatan 

video seputar praktik public speaking  di dalam kelas terdapat beberapa poin mendasar yang menjadi 

masalah peserta dalam praktik public speaking  diantaranya kepercayaan diri, Pointers atau garis besar 

(Outline) pembahasan dalam bentuk bahan ajar yang akan disampaikan belum dikuasai secara maksimal, 

dan penguasaan fokus audiens yang harus ditingkatkan. 

 

 

 

Kata Kunci: Public speaking , Merdeka Belajar, Guru, Pandemi Covid-19 
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I. PENDAHULUAN 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan 

sebagai bentuk profesionalitas dalam rangka mencetak generasi muda yang unggul sesuai dengan 

kebijakan kampus merdeka. perlu adanya strategi yang tepat untuk melaksanakan hal tersebut, 

salah satunya yaitu dengan melakukan pengembangan profesionalisme guru sebagai tenaga 

pendidik. Guru yang profesional adalah guru yang mengedepankan mutu dalam layanan dan 

produknya. layanan guru harus memenuhi standarisasi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan 

pengguna serta memaksimalkan kemampuan peserta didik berdasarkan potensi dan kecakapan 

yang dimiliki masing-masing individu. individu-individu tersebut diharapkan mampu bersaing 

dalam dunia akademisi dan dunia kerja yang tidak lain berfokus pada mutu setelah lulus dari 

sekolah. 

Ada dua hal penting yang berkaitan dengan profesionalisme guru, dimana guru harus 

secara berkesinambungan meningkatkan kemampuannya yaitu terkait kemampuannya dalam 

mengajarkan bidang studi yang diampu (kompetensi professional) dan kemampuannya 

mengelola pembelajaran di kelas (kompetensi pedagogik). Banyak cara yang dilakukan dalam 

melakukan pengembangan profesionalisme guru, antara lain melalui kegiatan pelatihan-

pelatihan, workshop dan kegiatan sejenis lainnya. Namun tidak sedikit jumlah guru yang tidak 

mendapat kesempatan mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, dikarenakan adanya keterbatasan 

baik dari sisi waktu maupun dana.   

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan 

menyediakan satu wadah profesi untuk guru yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

Kabupaten Bogor. dalam  MGMP ini guru dapat membahas kesulitan, tantangan serta hambatan 

yang terjadi dalam proses pembelajaran, sehingga dapat ditemukan sebuah solusi untuk 

memecahkan masalah yang kiranya dialami oleh setiap guru. Melalui wadah MGMP tersebut 

diharapkan seluruh guru smk di kabupaten bogor dapat mengembangkan profesionalisme dan 

kompetensi Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran (OTKP).    

Terlebih di masa pandemi Coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang saat ini terjadi, 

telah membawa perubahan besar dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, proses 

pembelajaran yang mulanya bersifat tatap muka menjadi pembelajaran dalam jaringan secara 

online.  Perubahan tersebut mendorong  adanya upaya peningkatan kompetensi khususnya bagi 

MGMP Kabupaten Bogor dalm rangka peningkatan kemampuan Public speaking  sebagai 

bentuk peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam menciptakan penyampaian materi 

pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, hal ini merupakan upaya peningkatan 

pengembangan guru sebagai tenaga pendidik yang kompeten dan profesional. 

 

II. METODOLOGI 

Pelatihan Public Speaking ini dengan melibatkan  peserta Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) Kabupaten Bogor yang berjumlah 130 orang. Adapun metode dalam 

program ini dilakukan dengan cara metode penyampaian gabungan yang merupakan metode 

gabungan antara penyampaian materi secara online melalui aplikasi zoom meeting kepada 

peserta dan memberikan tugas projek video seputar praktik public speaking  kepada peserta. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Guru ata Pendidik memiliki peranan yang unik dan sangat kompleks di dalam proses 

belajar mengajar, dalam usahanya untuk mengantarkan siswa/ peserta didik ke arah yang dicita-

citakan. Untuk itu, maka kemudian seorang guru harus memiliki berbagai pengetahuan, misalnya 

metode mengajar, pengelolaan pengajaran berbicara (public speaking) dan ilmu-ilmu lain yang 

dapat menunjang proses belajar mengajar.  
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Seni mengajar merupakan sebuah upaya membingkai aktivitas pelajaran di dalam kelas 

dengan nuansa estetis serta pendekatan yang bersifat humanis dan rasa. Seni belajar berkaitan 

dengan berbagai seni yang lain, seperti seni berbicara atau retorika (public speaking), seni 

erkomunikasi atau persuasive, seni humor atau selera humor dan seni visual atau teatrikal. Guru 

yang memiliki rasa dan jiwa seni yang tinggi, dipadukan dengan tingkat pemahaman yang 

mendalam terhadap materi, akan memberikan siswa impresilebih dalam mengajar, di sinilah 

kemudian, makna guru dalam mengajar dirasa betul sifat pentingnya (Faidi 2013) 

Peningkatan kemampuan Public speaking  sebagai bentuk peningkatan kualitas proses 

pembelajaran dalam menciptakan penyampaian materi pembelajaran yang interaktif dan 

menyenangkan, hal ini merupakan upaya peningkatan pengembangan guru sebagai tenaga 

pendidik yang kompeten dan profesional 

Tahap awal peserta diminta untuk mendengarkan pemaparan materi Public speaking  yang 

disampaikan lalu terdapat praktik spontan dimana peserta diminta untuk melakukan praktik 

berbicara seputar pembelajaran di dalam kelas, hal ini merupakan salah satu cara untuk melihat 

sejauh mana kemampuan public speaking  peserta untuk dapat mmenciptakan suasana 

pembelajaran kelas yang interaktif dan menyenangkan secara online.  Di akhir pertemuan peserta 

diberikan tugas mandiri untuk membuat projek video public speaking  yang nantinya akan di 

lihat sejauh mana kemampuan yang di miliki, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi berkaitan 

dengan poin apa sajakah yang harus di tingkatkan agar kualitas public speaking  peserta bisa 

menjadi lebih baik. 

Setelah Program Peningkatan Keterampilan public speaking  Menuju Merdeka Belajar di 

Masa Pandemi bagi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 

Kabupaten Bogor dilaksanakan, dapat dilihat melalui praktik spontan public speaking  dan tugas 

mandiri pembuatan video seputar praktik public speaking  di dalam kelas terdapat beberapa poin 

mendasar yang masih menjadi masalah peserta dalam praktik public speaking  diantaranya 

kepercayaan diri, Pointers atau garis besar (Outline) yang akan disampaikan belum dikuasai 

secara maksimal, dan penguasaan fokus audiens yang harus ditingkatkan.  

 

KESIMPULAN  

 

Peningkatan kemampuan Public speaking  sebagai bentuk peningkatan kualitas proses 

pembelajaran dalam menciptakan penyampaian materi pembelajaran yang interaktif dan 

menyenangkan, hal ini merupakan upaya peningkatan pengembangan guru sebagai tenaga 

pendidik yang kompeten dan professional. Program Peningkatan Keterampilan Public speaking  

Menuju Merdeka Belajar di Masa Pandemi bagi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Otomatisasi 

dan Tata Kelola Perkantoran Kabupaten Bogor dilaksanakan, dapat dilihat melalui praktik 

spontan public speaking  dan tugas mandiri pembuatan video seputar praktik public speaking  di 

dalam kelas terdapat beberapa poin mendasar yang masih menjadi masalah peserta dalam praktik 

public speaking  diantaranya kepercayaan diri, Pointers atau garis besar (Outline) pembahasan 

dalam bentuk bahan ajar yang akan disampaikan belum dikuasai secara maksimal, dan 

penguasaan fokus audiens yang harus ditingkatkan.  

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara peserta lebih membiasakan diri untuk selalu 

melakukan persiapan awal yang lebih matang, seperti menyiapkan pembahasan bahan ajar 

dengan contoh kasus serta penjabaran materi pembelajaran yang lebih interaktif sehingga 

audiens dalam hal ini peserta didik akan lebih tertarik untuk fokus selama pembelajaran 

dilakukan di dalam kelas, dan menambah rasa kepercayaan diri serta menghilangkan rasa gugup 

dengan cara membiasakan diri untuk menambah jam terbang dalam public speaking melalui 

interaksi dengan banyak orang.  
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Abstrak 

Latar Belakang: Media massa sebagai salah satu sarana publikasi dan kampanye berperan 

mengangkat berbagai macam isu, salah satunya isu lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan 

yang mengakibatkan banjir bandang di Kota Sentani Kabupaten Jayaupra menjadi menarik untuk 

diteliti mengingat perhatian media sangat besar terkait dengan peristiwa yang membawa korban 

jiwa dan harta benda bagi warga terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

bagaimana framing pemberitaan yang dilakukan oleh media massa Papua dalam menyampaikan 
isu lingkungan akibat banjir bandang di Kota Sentani Kabupaten Jayapura. 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana framing pemberitaan yang 

dilakukan oleh media massa daring di Papua dalam menyampaikan isu lingkungan akibat banjir 

bandang di Kota Sentani Kabupaten Jayapura. 

Metodologi: Metode penelitian menggunakan desain penelitian kualitatif dengan menggunakan 

Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis sini, realitas sosial 

dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu. 

Hasil: Hasil analisis pembingkaian terlihat dari pengaruh pemilik (pengelola) media, dimana 

untuk antaranew.com merupakan salah satu media milik negara (Antara) sehingga berita yang 

disiarkan atau ditayangkan diupayakan untuk bersikap netral dan memberikan solusi dengan 

narasumber yang berkompeten di lapangan. Sementara pada www.ceposoline.com terlihat dari 

dua narasumber yang disajikan cukup kritis untuk mendorong pemerintah agar masalah 

lingkungan diperhatikan. Hanya saja, berita yang menelaah untuk lingkung di kedua media itu 

sangat kurang atau terkesan berita tentang perlindungan lingkungan masih kalah pamor dengan 

dampak dari kerusakan lingkungan, dimana kebanyakan menyajikan soal jumlah korban atau 

materi. 

Kata Kunci: Analisis Framing, Isu Lingkungan, Dampak Banjir Sentani, Kabupaten Jayapura  
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I. PENDAHULUAN 

Meningkatnya aktivitas manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam saat ini sudah sangat 
memprihatinkan dan makin mengancam kelestarian lingkungan hidup. Kondisi ini dapat dilihat dari dampak 
kerusakan lingkungan yang makin buruk ditandai dengan menipisnya lapisan ozon, meningkatnya suhu bumi, 
tingginya bencana alam yang terjadi. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan 
terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau 
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, 
dan penegakan hukum (Pasal 1 (2) UU No. 32 Tahun 2009) tentang perlindungan dan pengelolahan Lingkungan 
Hidup (UUPPLH). Perlunya menjaga keselarasan, keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan antara 
manusia, masyarakat dan lingkungan hidup agar tercipta lingkungan yang nyaman dan damai.  

Menjaga kelestarian lingkungan membutuhkan peran serta dari stakeholder secara luas baik masyarakat 
dalam hal menangulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU No 32 
Tahun 2009 Pasal 65 ayat 4 bahwa masyarakat memiliki hak untuk berperan serta dalam rangka perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.  Peran perilaku manusia dalam menjaga 
lingkungan hidup disebut green behaviour oleh Golman & Barlow (2012). Green behaviour menjelaskan bahwa 
sejatinya manusia perlu memilihara lingkungan hidup yang berada di lingkungan terdekat dalam upaya kenyamanan 
dan kedamaian hidup manusia dari kerusakan lingkungan. Konsep Green Behaviour timbul karena manusia memiliki 
kesadaran untuk mencintai alam semesta dimana dia tinggal dan hidup didalamnya.  

Upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat didukung dengan peran 
media massa yang memiliki fungsi penyampai berita ke masyarakat. Media massa sebagai salah satu sarana 
publikasi dan kampanye berperan mengangkat berbagai macam isu, salah satunya isu lingkungan. Media memiliki 
peran menyampaikan informasi tentang isu-isu lingkungan, dalam upaya meningkatkan meningkatkan kesadaran 
masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Media massa bisa menjadi agent of change (agen 
perubahan) untuk mempengaruhi masyarakat sehingga terjadi perubahan perilaku dan budaya dalam menjaga 
kelestarian lingkungan hidup karena peran dari media yang begitu besar dalam menumbuhkan opini bagi 
masyarakat. Media mainstream maupun media online memiliki peran besar dalam mempengaruhi public, oleh 
karenanya penting bagaimana media melakukan framing dalam pemberitaan terkait dengan isu-isu lingkungan. Isu 
lingkungan seringkali kurang menjadi perhatian dari media massa disebabkan karena bukan prioritas pemberitaan di 
berbagai media massa dengan masih rendahnya liputan tentang isu lingkungan hidup (wiyayanto, et. al,  2019). 
Sementara, M Ananda, et. al. (2019) menjelaskan, media online cenderung memaparkan fakta-takta temuan dari 
sudut pandang yang mengkonstruksi citra buruk dari berita yang dikontruksi. Pemberitaan termasuk dalam model 
bad news sudah pasti akan memberikan citra objek pemberitaan akan buruk.   

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana media di Papua juga mengangkat beragama isu 
yang bisa menjual dan dibaca oleh khalayak ramai ataupun pelanggan. Diantara isu yang mengemukakan adalah 
terkait lingkungan itu sendiri, sisi humanis dan penegakkan aturan untuk perlindungan Cagar Alam Cycloop agar 
lingkungan tetap lestari hingga bisa menghindarkan terjadi peristiwa yang sama pada masa yang akan datang. Pada 
peristiwa ini, berbagai media cetak dan elektronik ataupun daring dari media lokal dan nasional ramai memberitakan 
sesuai dengan sudut pandang atau framing oleh masing-masing media. Diantara sudut pandang atau framing media 
itu, ada yang memberitakan bahwa banjir bandang itu bisa terjadi karena kerusakan lingkungan disekitar Cagar Alam 
Cycloop cukup parah akibat kebutuhan pembangunan hingga perambahan hutan dengan cara membuka kebun atau 
ladang di sekitar kaki Cagar Alam Cycloop. Pan dan Kosicki mendefinisikan framing sebagai strategi konstruksi dan 
memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa dan 
dihubungkan dengan rutinitas dan konversi pembentukan berita (Eriyanto, 2002: 68). Terkait dengan pemberitaan 
tentang isu lingkungan pada media daring Fitri & Maulina (2020) menegaskan bahwa, jurnalisme lingkungan masih 
banyak media yang menekankan peliputan berita daring dengan jumlah tertensu sesuai isu yang beragam sehingga 
jurnalis tidak fokus dalam mengeluti satu isu. Kondisi ini berimplikasi pada narasi isu lingkungan yang dibangun. 
Seharusnya jurnalis mampu meriset, mencari data yang akurat dan kemampuan menulis pesan-pesan yang dapat 
meningkatakan kesadaran public melalui berita yang dimuat di media.  

 

 

II. METODOLOGI 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis framing pada 
pemberitaan di media massa online di Papua. Penelitian yang menggunakan pendekatan kulitatif bertujuan 
menggalang atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak pada realita 
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atau peristiwa di lapangan. Penelitian seperti ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia 
tersebut dan melekatkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya (Creswell, John W. (2013). Bagi peneliti 
kualitatif, realitas tidak hanya satu. Setiap peneliti menciptakan realitas sebagai bagian dari proses penelitian, 
bersifat subjektif. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai November 2020 dengan mengambil objek 
penelitian yaitu berita lingkungan khususnya tentang banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jayapura pada Maret 
2019. Unit observasi dalam penelitian ini adalah situs berita online Papua.antaranews.com yang merupakan jaringan 
dari www.antaranews.com dan www.ceposonline.com yang merupakan salah satu grup Jawa Pos. Kedua media ini 
merupakan media online lokal berskala nasional yang berjaringan hingga ke daerah. Unit analisis dalam penelitian ini 
adalah artikel berita mengenai isu lingkungan yang disiarkan pada Maret 2019. Data primer dalam penelitian ini 
menggunakan langkah-langkah analisis framing dengan model Pan dan Kosicki. Dalam penelitiannya mereka 
mengoperasionalisasikan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing: sintaksis, skrip, tematik 
dan retorik. Keempat dimensi struktural ini membentuk semacam tema yang mempertalikan elemen-elemen 
semantik narasi berita dalam suatu koherensi global (Pan dan Kosicki dalam Sudibyo, 2001: 223). Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis framing dengan pendekatan model Zhoang dan Geral M kosicki. 
Menurut Pan dan Kosicki framing didefinisikan sebagai proses membuat sesuatu pesan menjadi lebih menonjol, 
menepatkan informasi lebih daripada yang sehingga khalayak lebih tertuju pesan tersebut (Eriyato, 2002: 252). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Analisis framing media online di Papua  yang diambil dari dua media yakni Papua.antaranews.com dan 

www.ceposonline.com pada Maret 2019. Dalam rentang waktu tersebut ditemukan bahwa berita di media daring 
dengan memuat kata kunci “banjir Sentani” cukup banyak, totalnya ada 173 berita, dengan perincian 
Papua.antaranews.com 131 berita dan  www.ceposonline.com42 berita, namun yang menelaah soal lingkungan 
hanya empat berita saja, dengan masing-masing media dua berita. Pada judul berita “Banjir Sentani dan alih fungsi 
lahan” yang dimuat pada https://papua.antaranews.com/berita/483669/banjir-sentani-dan-alih-fungs-lahan dari sisi 
Sintaksis/Sekmatis, tampak lead diawali dengan penjelasan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Papua tentang 
perubahan global sedang melanda dan mengancam keberlanjutan manusia dan spesies dimanapun berada, 
termasuk di tanah Papua. Pemberitaan ini dilatarbelakangi oleh persoalan banjir bandang di Sentani, Kabupaten 
Jayapura dan sekitarnya yang telah menelan puluhan korban jiwa dan material. Sehingga arah pembahasannya 
tentang lebih bagaimana menjaga lingkungan atau melestarikan agar tidak rusak. Sumber yang dikutip pun hanya 
Direktur Walhi Papua Ais Rumbekwan, tidak ada dari pihak pemerintah ataupun dari warga yang mengalami 
musibah. Diakhir penutup tulisan, wartawan yang menulis juga hanya menyampaikan imbauan dari Walhi Papua 
agar warga menjaga lingkungan sekitar dan mewanti pemerintah bahwa bencana itu menjadi pembelajaran penting 
bagi semua pihak, sehingga diharapkan pemerintah tidak mudah memberikan izin yang bisa merusak lingkungan. 
Kemudian pada bagian Skrip, wartawan tidak menjelaskan di mana (where) pernyataan yang disampaikan oleh 
Walhi Papua dilakukan, termasuk bagaimana (How) kegiatan pernyataan itu berlangsung, apakah dalam acara 
bersifat seremoni ataukah dalam jumpa pers. Lalu, dalam foto terlihat ada seseorang yang mendampingi Direktur 
Walhi Papua Ais Rumbekwan dalam menyampaikan pernyataan, namun tidak ada dalam keterangan foto ataupun 
dalam beritanya. Hal ini terlihat bahwa berita yang disajikan belum lengkap. Dari sisi Tematik pun terlihat jelas 
bahwa berita yang disuguhkan terkesan kejar tayang meski dibuat dalam bentuk artikel, seharusnya ada penjelasan 
lebih detail. Terlihat juga bahwa penulis mencoba membagi artikel itu dengan tiga sub judul kecil agar pembaca bisa 
memahami alur beritanya dengan mudah. Pada bagian Retoris si penulis atau wartawan hanya menampilkan 
pernyataan dari Direktur Walhi Papua, dengan tidak menampilkan foto kerusakan lingkungan atau dampak dari 
banjir di Sentani, Kabupaten Jayapura. Pradyanti, et. al (2020) menjelaskan bahwa, media dengan mudah 
mengemas berita sedemikian menarik untuk disampaikan kepada masyarakat, entah untuk benar-benar memberikan 
informasi kepada masyarakat atau untuk mempertahankan ideologi media itu sendiri. Pada dasarnya, satu topik 
besar dapat diberitakan berbeda oleh beberapa media. 

Pada berita di https://papua.antaranews.com/berita/483713/banjir-sentani-akibat-curah-hujan-dan-gempa-
bumi/ dengan judul “Banjir Sentani Akibat Curah Hujan dan Gempa Bumi”. Dalam poin Sintaksis/Skematis dibuka 
dengan kalimat yang sesuai dengan judul, yakni Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua mengklaim 
penyebab banjir bandang serta longsor di Sentani dan Kabupaten Jayapura terjadi karena hujan selama dua hari 
dan gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala BBKSDA Papua Edward Sembiring. Dalam berita ini 
dijelaskan secara detail dugaan penyebab banjir bandang dan tanah longsor. Meski hanya menggunakan satu 
narasumber, namun berita ini disajikan cukup detail, sesuai dengan judul yang dibuat. Misalnya titik longsor dan 
lokasi serta kekuatan gempa yang terjadi. Pada bagian akhir atau penutup berita juga dijelaskan soal luas cagar 

http://www.antaranews.com/
http://www.ceposonline.com/
http://www.ceposonline.com/
http://www.ceposonline.com/
https://papua.antaranews.com/berita/483669/banjir-sentani-dan-alih-fungs-lahan
https://papua.antaranews.com/berita/483713/banjir-sentani-akibat-curah-hujan-dan-gempa-bumi
https://papua.antaranews.com/berita/483713/banjir-sentani-akibat-curah-hujan-dan-gempa-bumi
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alam pegunungan Cycloop dan jumlah lokasi longsor, serta keterangan dari Badan Meteorologi dan Geofisika 
wilayah V Jayapura soal curah hujan dan lokasi yang terdampak meski tidak disebut secara detail nama tempatnya. 
Dalam hal Skrip, berita ini sudah memenuhi unsur 5W dan 1H, meski foto yang digunakan untuk melengkapi berita 
tidak menyebutkan keterangan waktu kejadian dan tidak ada foto si narasumber, termasuk tidak ada data soal 
korban banjir. Pada sisi Tematik, pemberitaan yang dijasikan sudah sangat baik karena dapat dilihat dari 
penggunaan kata dan hubungan antar kalimat yang salaing berkait, juga penjelasan soal banjir dan gempa yang 
terjadi. Dalam bagian Retoris, si penulis terlihat sengaja memasang foto banjir untuk disandingkan dengan berita 
tersebut agar menegaskan judul yang dibuat. Wibhisono (2020) menegaskan, media memiliki peran penting dalam 
membentuk persepsi public dibidang kesehatan dengan menggunakan fungsi frame: definisi masalah, interprestasi 
kausal, evaluasi moral dan rekomendasi.  

Pada berita dengan judul “Yanto Eluay: Pernyataan BBKSDA Tidak Sesuai dengan Kondisi” yang disiarkan 
dilaman https://www.ceposonline.com/2019/03/20/yanto-eluay-pernyataan-bbksda-tidak-sesuai-dengan-kondisi/ 
dalam poin Sintaksis/Skematis dapat dilihat bahwa berita ini merupakan penyanggahan dari suatu berita 
sebelumnya yang mungkin terbit dari media lainnya. Dimana lead awalnya dibuka dengan kata sambung “sementara 
itu”, yang bisa diartikan ada berita sebelumnya, tapi tidak disajikan secara detail berita tersebut hanya menjelaskan 
sedikit bagian yakni soal pemberitaan yang dikeluarkan oleh BBKSDA yang menyebut jika banjir bandang ini bukan 
karena bentuk perambahan melainkan luapan air dari tingginya intensitas hujan, sehingga Yanto Eluat sebagai 
Ondoafi Kampung Sereh, menyebut pernyataan tersebut tak sesuai kondisi jika melihat dampak dari banjir yang 
menurunkan material dan kayu-kayu berukuran besar. Pemberitaan ini pun yang mengutip dari satu narasumber 
tanpa adanya pernyataan dari pihak yang disanggah yakni BBKSDA. Dalam berita ini ditemukan bahwa pemerintah 
diminta untuk lebih jeli melihat kondisi lapangan, sehingga bisa menarik kesimpulan mengapa sampai bencana 
terjadi. Skrip dengan rumus 5W+1H dirasakan belum lengkap, karena bagaimana (how) tidak dijelaskan secara 
detail padahal berita ini wawancara langsung bukan rilis. Pada sisi Tematik, berita ini coba ditampilkan secara 
ringan dan tegas, hanya saja pada paragraf terakhir terlihat padat, karena digabungan dengan kutipan pernyataan 
yang seharusnya dipisahkan agar terlihat penegasan. Pada bagian Retoris, pemberitaan ini tidak dilengkapi dengan 
gambar si narasumber atau ilustrasi, padahal berita ini sudah jelas wawancara langsung. Wijayanto, et.al (2019) 
menjelaskan, dalam pembingkaian  (framing) pihak wartawan dan media tidak ada keseriusan dalam pemberitaan 
lingkungan hidup. Tampak dari liputan berita rata-rata berasal dari kerjasama, rapat dinas, pemberiaan epnghargaan 
yang bersifat seremonial belaka.  

Pada berita https://www.ceposonline.com/2019/03/20/segera-lakukan-reboisasi-hutan-di-hulu-cycloop/ 
dengan judl “Segera Lakukan Reboisasi Hutan di Hulu Cycloop”. Pada sisi Sintaksis/Skematis dilead awal 
menjelaskan soal dimana dan kapan banjir terjadi dan di paragraf selanjutnya dimuat tentang permintaan dari 
narasumber yang merupakan seorang senator yakni Pdt Charles Simaremare, sebagaimana judul yang dibuat. 
Kutipannya pun langsung meminta agar dilakuakn reboisasi dimana topik ini lebih mengangkat soal perlindungan 
lingkungan dan mendorong agar ada pendampingan atau perhatian bagi korban bencana, sebagaimana diakhir 
penutup berita. Pada konteks Skrip, tidak dijelaskan dimana (Where) detail lokasi wawancara, hanya lokasi peristiwa 
dan juga bagaimana narasumber memberitakan pernyataan. Lalu, pada unsur Tematik, dapat lihat bahwa berita 
yang disajikan terkesan dibuat pendek padahal bisa digali lebih dalam lagi, misalnya soal berapa banyak pengungsi, 
bantuan yang dibutuhkan, bagaimana tindalanjut untuk pemukiman yang hanyut atau hancur karena banjir atau hal 
lainnya, mengingat narasumber merupakan utusan daerah untuk pemerintah pusat. Untuk Retoris, berita ini 
menampilkan foto alat berat, yang seharusnya bisa tampilkan foto hutan atau Cagar Alam Pegunungan Cyclop yang 
rusak. M. Laksman-Huntley, F. Dwiputri (2020) mengungkapkan, setiap media berita memiliki ideologi yang 
mendasari konten yang dimuat. Oleh karena itu, meskipun tujuan berita yang diperlukan harus faktual, akurat, dan 
seimbang, namun realitas yang direpresentasikan dalam berita media tidak selalu objektif karena mau tidak mau 
akan dipengaruhi oleh ideologinya. 

 
 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

 

Analisis Framing dari media online di Papua menjelaskan bahwa, terdapat pengaruh pemilik 
(pengelola) media, dimana untuk Antara merupakan salah satu media milik negara (Antara) sehingga berita yang 
disiarkan atau ditayangkan diupayakan untuk bersikap netral dan memberikan solusi dengan narasumber yang 
berkompeten di lapangan. Sementara pada www.ceposonline.com terlihat dari dua narasumber yang disajikan cukup 
kritis untuk mendorong pemerintah agar masalah lingkungan diperhatikan. Hanya saja, berita yang menelaah untuk 
lingkungan di kedua media itu sangat kurang atau terkesan berita tentang perlindungan lingkungan masih kalah 
pamor dengan dampak dari kerusakan lingkungan, dimana kebanyakan menyajikan soal jumlah korban atau materi. 

https://www.ceposonline.com/2019/03/20/yanto-eluay-pernyataan-bbksda-tidak-sesuai-dengan-kondisi/
https://www.ceposonline.com/2019/03/20/segera-lakukan-reboisasi-hutan-di-hulu-cycloop/
http://www.ceposonline/
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Penelitan selanjutnya diperlukannya pelibatan media lebih intensif lagi, karena media seharusnya dikedepankan 
dalam isu lingkungan dengan harapan bisa mencegah terjadi kerusakan lingkungan dan jatuh korban karena 
bencana alam juga perlu sinergitas dan pelibatan lebih luas pada kelompok warga atau komunitas dan organisasi 
sipil guna menggaungkan pelestarian lingkungan, termasuk sosialisasi lewat media. 
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Lampiran 
 

Tabel 1. Framing Model Pan dan Kosicki 

Sumber Berita/ 
Judul 

Skematis  
Cara wartawan menyusun fakta 
(Skema berita diamati dari headline, 
lead, latar informasi, kutipan sumber 
atau pernyataan, penutup). 

Skrip  
Cara wartawan 
mengisahkan fakta 
(kelengkapan berita 
diamati dari 5W + 
1H). 

Tematik  
Cara wartawan 
menulis fakta (Detil 
penulisan diamati 
dari paragraf, 
proposisi, kalimat, 
hubungan antar 
kalimat). 

Retorik  
Cara wartawan 
menekankan fakta 
(Leksikon, grafis, metafora 
yang diamati ada tidaknya 
idiom, gambar/foto, grafik 
dan pendukung lainnya). 

Papua.antaranews.
com 
 
“Banjir Sentani dan 
Alih Fungsi Lahan” 

Headline dan lead yang disampaikan 
sudah cukup memiliki hubungan. 

Ada kekurangan 
pada bagian Where 
dan How  

Meski beritanya 
dalam bentuk artikel 
(berita panjang), tapi 
terkesan kejar 
tayang. 

Artikel, seharusnya bisa 
menampilkan lebih dari 
satu narasumber, apalagi 
foto pendukung lapangan 
soal peristiwa banjir tidak 
ada. 

Papua.antaranews.
com 
 
“Banjir Sentani 
Akibat Curah Hujan 
dan Gempa Bumi” 

Headline dan lead yang disampaikan 
sudah cukup memiliki hubungan. 

Rumus 5W+1H 
tersaji dengan baik 

Meski tergolong 
berita biasa tetapi 
paragraf, detil, fakta, 
proporsisi dan 
hubungan antar 
kalimat sangat baik. 

Foto pendukung berupa 
kompleks pemukiman 
yang terdampak banjir 
sangat tepat untuk 
menegaskan isi berita. 

www.ceposonline.c
om  
 
“Yanto Eluay: 
Pernyataan 
BBKSDA Tidak 
Sesuai dengan 
Kondisi” 

Headline dan lead yang disampaikan 
cukup memiliki hubungan, meski 
diawali dengan kata sambung 
“sementara” 

Kurang How Soal penulisan 
diamati dari 
paragraf, proposisi, 
kalimat, hubungan 
antar kalimat, 
terkesan terburu-
buru atau dipaksa 
naik siar 

Berita ini tidak dilengkapi 
dengan foto pendukung 

www.ceposonline.c
om 
 
“Segera Lakukan 
Reboisasi Hutan di 
Hulu Cycloop” 
 

Headline dan lead yang disampaikan 
sudah cukup memiliki hubungan. 

Kurang Where Beritanya terkesan 
dibuat ringkas 

Foto pendukung kurang 
kuat menunjukkan atau 
penegasan berita 

Sumber: hasil olahan penulis (2021) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceposonline.com/
http://www.ceposonline.com/
http://www.ceposonline.com/
http://www.ceposonline.com/


PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 281 

 

 

 
PERSEPSI SANTRI TERHADAP PENANGANAN COVID-19 PADA RUMAH 

IBADAH 
 

STUDENTS' PERCEPTIONS OF HANDLING COVID-19 IN HOUSES OF 
WORSHIP 

 
Desi Hasbiyah1, Afmi Apriliani2, Mochammad Yassar Syawaludin Ganda1 

1 Program Studi Sains Komunikasi, Universitas Djuanda.  
2Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Djuanda.  

Co Author: desi.hasbiyah@unida.ac.id 

Abstrak 

Latar Belakang: Santri adalah anak didik yang menempuh pendidikan di pondok pesantren. 

Kegiatan belajar mengajar didominasi oleh unsur keagamaan sebagai fokus utamanya. Seluruh 

aktivitas santri sepenuhnya dilakukan didalam lingkungan pesantren yang dimulai sejak dini hari 

sampai malam hari. Ma’had Dirosal Al Islamiyah (MDI) Ibnu Aqil adalah lembaga pendidikan 

pondok pesantren yang berada di bawah naungan Yayasan Haji Agus Salim dan memiliki santri 

pada tingkatan SMP – SMA. Kegiatan keagamaan sehari-hari dilakukan para santri di mesjid 

Salapan Bentang yang berada dalam kawasan yayasan. Sejak pandemi Covid-19 berlangsung 

hampir 2 tahun ini dan membawa banyak perubahan termasuk bagaimana cara menjaga 

kebersihan masjid sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Tujuan: Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

persepsi para santri terhadap cara menjaga dan merawat masjid di era new normal seperti saat ini 

dalam upaya pencegahan penyebaran dan penularan covid-19 berdasarkan Surat Edaran Menteri 

Agama Nomor: SE. 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada 

Rumah Ibadah. 

Metodologi: Dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi bersama 50 orang santri.  

Hasil: Hasil dari pengabdian ini adalah adanya perubahan pandangan santri terhadap upaya 

pencegahan virus Covid 19 dimana 24% santri menyatakan bahwa informasi yang disampaikan 

sangat penting sebagai pengetahuan cara menjaga dan merawat masjid di era new normal. Dan 

67% santri menyatakan penting serta 9% menyatakan tidak tahu. Pengabdian ini dibatasi pada 

edukasi dan sosialisi kepada santri tentang kebijakan pemerintah dalam standarisasi pengelolaan 

penjagaan dan perawatan masjid. Para santri mendapatkan informasi baru yang sehingga mereka 

memiliki kesadaran untuk menjaga dan merawat masjid tempat mereka melakukan aktivitas 

dengan cara yang sesuai. 
 

Kata Kunci: Covid-19, Mesjid, Persepsi, Santri. 
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I. PENDAHULUAN 

Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia 2 tahun lalu, membawa banyak perubahan terhadap semua aspek 
kehidupan. Kebiasaan baru di era new normal sudah dilakukan dalam upaya sebagai pencegahan penyebaran dan 
penularan covid-19.  Beberapa kebiasaan baru dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adalah dengan 
menerapkan 5M sebagai protokol kesehatan yakni : (1) Memakai masker; (2) Mencuci tangan; (3) Menjaga jarak; (4) 
Menghindari kerumunan; dan (5) Mengurangi mobilitas.  

Tidak terlepas dari aktivitas belajar mengajar di pondok pesantren yang telah diberikan izin untuk belajar secara 
offline sejak setahun lalu oleh pemerintah dengan syarat mematuhi pedoman penyelenggaraan pembelajaran tatap 
muka yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan mematuhi protokol kesehatan (Mashabi, 10 Juli 2020). Dalam  
Surat Edaran Kementerian Agama tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Madrasah (RA, MI, MTs, 
dan MA/MAK), Pesantren, dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa PPKM Covid-19 disebutkan 
bahwa pesantren harus memperhatikan empat ketentuan utama dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka 
saat pandemi Covid-19, yakni: (1) Membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19; (2) Memiliki fasilitas 
yang memenuhi protokol kesehatan; (3) Aman dari Covid-19, dibuktikan oleh surat keterangan dari gugus tugas 
percepatan penanganan Covid-19 atau pemerintah daerah setempat; dan (4) Pimpinan, pengelola, pendidik, dan 
peserta didik dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan 
setempat. 

Istilah santri ditujukan kepada orang yang sedang menuntut pengetahuan agama di pondok pesantren. sebutan 
santri senantiasa berkonotasi mempunyai kiai (Sukamto, 1999). Para santri menuntut pengetahuan ilmu agama 
kepada kiai dan mereka bertempat tinggal di pondok pesantren. Para santri yang berada di MDI Ibnu Aqil berada 
dalam kisaran usia 12 – 17 tahun dengan tingkatan pendidikan SMP dan SMA. Usia ini merupakan usia remaja awal 
yang merupakan masa ketika seorang anak tumbuh ke tahap menjadi seseorang yang dewasa yang tidak dapat 
ditetapkan secara pasti (Yessy, 2015). Pada masa ini, remaja mulai mempunyai kapasitas untuk memperoleh dan 
menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya dikarenakan pertumbuhan otak mencapai 
kesempurnaan dan aktivitas kognitif ada dalam tingkat tinggi, seperti kemampuan merumuskan perencanaan 
strategis atau kemampuan mengambil keputusan (Sarwono, 2012). 

Kondisi pandemi Covid-19 ini menuntut para santri untuk mengetahui bagaimana seharusnya cara menjaga diri serta 
menjaga lingkungan dengan baik berdasarkan protokoler kesehatan yang berlaku. Maka, diperlukan edukasi dan 
sosialisasi untuk menginformasikan kepada mereka tentang pencegahan penularan COVID-19 di area 
Mesjid/mushalla sebagai tempat kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren dalam gerakan “Mesjid/Mushalla Siaga – 
Jaga Kebersihan Mesjid Dan Mushalla Dari Covid 19 (Corona Virus)”. Dalam gerakan ini, perawatan mesjid pun 
mengikuti cara yang baru yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama 
Nomor: SE. 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Rumah Ibadah menyatakan 
bahwa bahwa ada beberapa peraturan yang diberlakukan dalam rangka mencegah penyebaran Novel Coronavirus 
(Covid-19), terutama di rumah-rumah ibadah (termasuk mesjid didalamnya) berupa : (1) Melakukan pembersihan 
area rumah ibadah dengan menggunakan desinfektan; (2) Gulung dan sisihkan karpet; (3) Siapkan alat deteksi suhu 
tubuh di pintu masuk; (4) Biasakan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh; (5) Mensosialisasikan etika 
batuk/bersin; (6) Memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara regular; (7) Mengajak kepada seluruh umat 
beragama untuk terus waspada dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon 
perlindungan dan keselamatan dari berbagai musibah dan marabahaya, terutama dari ancaman Covid-19.  

Kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat melalui santri MDI Ibnu Aqil ini di hadiri oleh 100 orang santri yang dipilih 
secara random oleh pihak MDI dengan usia antara 12 – 17 tahun dan menduduki tingkat SMP serta SMA. Kegiatan 
dilaksanakan di aula mesjid Salapan Bentang yang berada dalam kawasan MDI Ibnu Aqil dan terletak di Desa 
Laladon Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 pukul 14.00 – 15.30 WIB. Dengan 
kegiatan ini, para santri diharapkan mampu mengubah persepsi tentang pentingnya merawat masjid di era new 
normal seperti saat ini dan mengubah sikap untuk tetap menjaga kesehatan diri dan lingkungan. 

 

II. METODOLOGI 

Metode yang digunakan pada pengabdian ini, menggunakan 3 tahap yaitu : 

1.Tahap persiapan 

a. Melakukan koordinasi dengan pihak MDI Ibnu Aqil untuk izin melakukan kegiatan Pengabdian 
Kepada Masyarakat melalui para santri. 

b. Mengidentifikasi santri sebagai peserta Pengabdian Kepada Masyarakat. 
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c. Menyiapkan bahan materi sebagai panduan informasi kepada santri. 
d. Menyiapkan alat standar protokoler kesehatan yakni : hand sanitizer, masker dan thermogun. 
e. Menyiapkan ruangan aula untuk kelangsungan acara dengan memberi tanda pada posisi duduk 

santri sesuai dengan protokoler kesehatan yakni menjaga jarak.  
f. Menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk edukasi perawatan masjid pada masa pandemi. 

2. Tahap pelaksanaan 

Tahap pertama 

a. Para santri sebanyak 100 orang dikumpulkan di aula Mesjid Salapan Bentang dengan posisi duduk 
berjarak + 1 meter 

b. Para santri diberikan masker, diintruksikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan pemeriksaan suhu 
dengan menggunakan thermogun. 

c. Para santri mengisi daftar hadir  

Tahap Kedua 

a. Menanyakan kepada santri sejauhmana mereka mengenal penyebaran virus Covid-19 
b. Menanyakan kepada santri sejauhmana mereka mengetahui cara menjaga diri dan merawat masjid di 

masa pandemi.Pemaparan Slide presentasi menggunakan metode ceramah dengan menerangkan dan  
c. menjelaskan suatu ide, pengertian atau pesan secara lisan kepada para santri sehingga memperoleh 

informasi sesuai yang diinginkan yakni informasi tentang bagaimana cara merawat mesjid dengan baik 
pada masa pandemi Covid 19 ini. 

d. Sesekali diselingi tanya jawab dan diskusi. 
e. Demontrasi penggunaan 7 (tujuh) langkah mencuci tangan dengan hand sanitizer 
f. Demonstrasi cara batuk/bersin pada masa pandemic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Tahap Pelaksanaan 

 

3.Tahap Evaluasi 

a. Mengevaluasi pemaparan dengan memberikan pertanyaan tentang yang sudah di  
b. presentasikanMemberikan award berupa hand sanitizer kepada siswa yang mampu menjawab 
c. Memberikan pertanyaan sejauhmana mereka sudah mengetahui tentang cara menjaga diri dan merawat 

masjid di masa pandemi 
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d. Para santri memberikan antusiasme yang tinggi dengan indicator diskusi yang menarik dan berlangsung 
dua arah. 

e. Dilanjutkan dengan foto bersama 
f. Pemberian masker dan hand sanitizer kepada pengurus MDI Ibnu Aqil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Persepsi merupakan suatu proses yang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Persepsi seseorang 
timbul sejak kecil melalui interaksi dengan manusia lain. Sejalan dengan hal itu, Jalaludin Rakhmat dalam Psikologi 
Komunikasi (2011) mendefiniskan pengertian persepsi sebagai: “pengalaman tentang objek, peristiwa atau 
hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”. Kesamaan pendapat 
ini terlihat dari makna menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang memiliki keterkaitan dengan proses 
untuk memberi arti. 

Usia remaja seperti pada santri MDI Ibnu aqil, menurut Piaget (Jahja, 2012), seorang remaja termotivasi untuk 
memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif 
membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam 
skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding 
ide lainnya, lalu remaja juga mengembangkan ide-ide ini. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang 
dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru. 

Informasi tentang covid-19 yang terus menerus disajikan melalui media cetak, elektronik, online dan sosial telah 
membuka pemahaman yang luas bagi para remaja tentang bagaimana cara mencegah penularan virus ini. 
Protokoler pencegahan penularan Covid-19 menjadi hal yang semakin lama semakin familiar dikalangan remaja 
terlebih melalui media sosial. Namun, hal ini tidak dapat dirasakan oleh para remaja yang berperan sebagai santri. 
Keterbatasan untuk melakukan komunikasi dengan dunia luar menjadi salah satu kendala santri tidak mendapatkan 
informasi yang banyak mengenai virus Covid 19 ini. Terlebih, sarana komunikasi seperti handphone sama sekali 
dilarang digunakan. Sehingga, fasilitas media sosial yang ramai dikalangan remaja saat ini tidak dipergunakan untuk 
mencari informasi apapun. Sumber informasi yang mereka dapatkan mengenai covid 19 ini hanya berasal dari 
internal pesantren saja.  

Dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, para santri diberikan edukasi dan sosialisasi tentang Surat 
Edaran Menteri Agama Nomor: SE. 1 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada 
Rumah Ibadah menyatakan bahwa bahwa ada beberapa peraturan yang diberlakukan dalam rangka mencegah 
penyebaran Novel Coronavirus (Covid-19), terutama di rumah-rumah ibadah (termasuk Mesjid didalamnya) berupa : 
(1) Melakukan pembersihan area rumah ibadah dengan menggunakan desinfektan; (2) Gulung dan sisihkan karpet; 
(3) Siapkan alat deteksi suhu tubuh di pintu masuk; (4) Biasakan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh; (5) 
Mensosialisasikan etika batuk/bersin; (6) Memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara regular; (7) Mengajak 
kepada seluruh umat beragama untuk terus waspada dan senantiasa berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
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Esa untuk memohon perlindungan dan keselamatan dari berbagai musibah dan marabahaya, terutama dari 
ancaman Covid-19. 

Selain itu, dalam kegiatan ini juga para santri memperoleh pengetahuan tentang : 

1. Gejala-gejala penyakit yang mengarah kepada Covid-19 dan bisa diantisipasi oleh para santri.  
2. Praktek etika bersin atau batuk serta praktek 7 langkah bagaimana cara mencuci tangan dengan hand 

sanitizer atau antiseptik. Para santri mengikuti seluruh gerakan yang dicontohkan dan dilakukan secara 
berulang sampai mereka dapat melakukan gerakan tersebut dengan sempurna.  

Dari program pengabdian ini, santri meperoleh banyak informasi dan pengetahuan bagaimana mereka harus 
menjaga diri dan lingkungan sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan peningkatan pengetahuan 
tentang penggunaan alat kebersihan, cairan disinfektan dan antiseptik, cara menjaga mesjid sesuai dengan edaran 
Menteri Agama dan mereka mampu meningkatkan kesadaran  untuk lebih perhatian terhadap resiko yang diperoleh 
jika dalam menjaga kebersihan mesjid di masa pandemi tidak dilakukan dengan benar. .  

Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama sebagai berikut: 

a. Seleksi, yaitu proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat 
banyak atau sedikit.  

b. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. 
Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, 
motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang untuk 
mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks 
menjadi sederhana.  

c. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi proses 
persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai. 

Peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi pada bulan Juli 2021, menjadi gambaran umum yang menambah 
perubahan persepsi para santri terhadap penularan virus ini. Dengan beberapa pengalaman yang secara langsung 
terjadi di pesantren, semakin membuka wawasan para santri bahwa Covid-19 adalah virus yang harus dihentikan 
penularannya agar tidak semakin menyebar. Kesadaran tugas untuk memutus rantai penyebaran, diperkuat dengan  
kegiatan pengabdian masyarakay ini yang mendapat respon positif dari santri.  

Hasil dari kegiatan ini adalah perubahan pandangan santri terhadap upaya pencegahan virus Covid 19 dimana 24% 
santri menyatakan bahwa informasi yang disampaikan sangat penting sebagai pengetahuan cara menjaga dan 
merawat masjid di era new normal. Dan 67% santri menyatakan penting serta 9% menyatakan tidak tahu. Dalam 
analisa pelaksana, santri yang menyatakan jawaban sangat penting adalah santri dengan usia antara 15-17 tahun 
karena tingkat kemampuan secara kognitif, afektif dan konatif dapat berjalan sesuai dengan pengetahuan dan 
pengalaman yang didapatkan. Santri yang menjawab penting adalah santri yang berusia antara 12-14 tahun dimana 
tingkat kemampuan berpikir mereka sudah bisa digunakan dengan baik dan mampu memahami apa yang menjadi 
informasi. Sedangkan yang menjawab tidak tahu adalah para santri berusia dibawah 12 tahun yang merupakan 
santri baru dan sebelumnya belum pernah jauh dari pengawasan orang tua dan masih dalam proses adaptasi 
dengan pesantren sebagai rumah barunya dan pengasuh sebagai pengganti orang tuanya. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Kesimpulan dari kegiatan pengandian kepada masyarakat ini adalah: 

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai tentang cara menjaga mesjid pada masa pandemi 
Covid-19 kepada para santri MDI Ibnu Aqil telah terlaksana dengan baik.  

2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang cara menjaga mesjid pada masa pandemic Covid-19 
kepada para santri MDI Ibnu Aqil mendapatkan respon yang baik dari para santri yang dibuktikan dengan 
antusiasme dan feedback yang positif dari para santri memberikan dan menjawab pertanyaan serta 
keikutsertaan dalam permainan di tengah-tengah program berlangsung.  

3. Pengurus MDI Ibnu Aqil juga mengharapkan akan adanya kegiatan yang berkelanjutan sehingga dapat 
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para santri dalam menjaga mesjid dari penularan Covid-19. 

Saran  

Kegiatan pengabdian seperti ini harus terus ditingkatkan di kalangan pondok pesantren mengingat para santri hanya 
mendapatkan informasi tentang “dunia luar” dari sumber yang terbatas. Sehingga kegiatan ini dapat membantu 
mereka dalam melihat kondisi dunia yang sedang menjadi big issues. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang : Nyeri persalinan merupakan perasaan tidak menyenangkan yang terjadi selama 
proses persalinan. Rasa nyeri diperlukan untuk mengenali adanya kontraksi uterus selama proses persalinan, 
tetapi kadang rasa nyeri tersebut bisa menimbulkan akibat patologis yang dirasakan terus-menerus, ditambah 
rasa cemas dan ketakutan yang dialami ibu bersalin. Hal ini dapat mengakibatkan keletihan sehingga 
mengakibatkan penurunan kontraksi uterus dan proses persalinan pun berlangsung lama. Salah satu metode 
untuk mengurangi nyeri persalinan yaitu Murottal Al-Qur’an. Murottal Al-quran  adalah salah satu jenis terapi 
religius,dan bisa menenangkan, diharapkan dengan mendengarkan bacaan Al-qur‟an dapat menimbulkan 
respon relaksasi bagi yang membacanya maupun mendengarkan. 

Tujuan : Untuk mengetahui efektivitas audio murottal al-qur’an terhadap penurunan nyeri kala I 
persalinan pada ibu bersalin.  

Metedologi : Metode yang digunakan adalah wawancara dan observasi langsung pada seluruh ibu 
bersalin di PMB Bd. Sumaya Cisarua Bogor dari bulan Desember 2020- Januari 2021 sebanyak 14 responden.  

Temuan : Ada pengaruh pemberian audio murottal al-qur’an terhadap penurunan nyeri kala I 
persalinan pada ibu bersalin. 

Keterbatasan PKM : Jumlah responden yang masih sedikit sehingga masih kurang menggambarkan 
keadaan yang sesungguhnya. Pada PKM ini responden hanya didengarkan murotal al-quran tanpa mengetahui 
arti dari murotal al-quran yang dibacakan. 

Orsinalitas PKM : PKM ini khusus membahas pada penurunan rasa nyeri pada persalinan di kala I 
 
Kata kunci :Nyeri Persalinan,Audio Murottal Al-Qur’an. 
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I. PENDAHULUAN 

Menurut World Health Organization (WHO) tahun 2019,  Setiap hari di tahun 2017, sekitar 810 wanita 
meninggal karena sebab yang dapat dicegah terkait dengan kehamilan dan persalinan. Antara 2000 dan 2017, 
rasio kematian ibu turun sekitar 38% di seluruh dunia. 94% dari semua kematian ibu terjadi di negara 
berpenghasilan rendah dan menengah. Penyebab kematian ibu 75 % disebabkan oleh perdarahan parah 
(sebagian besar perdarahan pasca salin), infeksi, tekanan darah tinggi saat hamil (pre-eklampsia/eklampsia), 
partus lama/macet dan aborsi yang tidak aman (WHO. 2019). 

World Health Organization (WHO) dalam  Sartika  (2013) Terapi murottal atau mendengarkan 
pembacaan ayat Al-qur‟an beberapa studi menyebutkan efek  yang sama dengan terapi musik. Pada penelitian, 
Robb (2000)  menemukan  bahwa  mereka  mendapatkan  ketenagan  65%  ketika mendengarkan murottal pada 
pasien nyeri persalinan. Metode penatalaksanaan   nyeri   mencakup   pendekatan   farmakologis   dan   non 
farmakologis,  dimana  pendekatan  non  farmakologis  salah  satunya  adalah dengan   distraksi   yaitu   dengan   
mengalihkan   perhatian,   salah   satunya dengan terapi murottal  qur‟an (mendengarkan bacaan ayat-ayat  suci  
Al-qur‟an)  mendengarkan  murottal  qur‟an  dapat  memberikan  hasil  yang sangat efektif dalam upaya 
mengurangi nyeri melahirkan klien., jumlah pasien  yang  mengalami  nyeri persalinan angka  peningkatan yang  
sangat  signifikan  dari  tahun  ke  tahun.  Tercatat  pada  tahun  2011 terdapat  140  juta  pasien  di  seluruh  
rumah  sakit  di  dunia,  sedangkan  pada tahun  2002  data  mengalami  peningkatan  sebesar  148  juta  jiwa. 
(WHO dalam   Sartika,   2013).  

Menurut data survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, rata-rata AKI tercatat 
mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup. Dalam hal ini, pada hal ini lonjakan AKI tersebut sangat jauh dari 
rata-rata yang akan di targetkan oleh Milileium Develoment Goal (MDG’s) pada tahun 2015 yang mencapai 108 
per 100.000 kelahiran hidup dan di Indonesia mempunyai target 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup 
(Anggarini, Iin. 2016). Angka Kematian Bayi (AKB) setiap tahun ketahun mengalami penurunan secara 
signifikan. Dari 668 kematian per 1.000 kelahiran hidup pada 1991, hingga 24 kematian per 1.000 kelahiran 
hidup pada tahun 2017 (Maharani. 2019). 

Nyeri  termasuk  suatu  pengalaman  sensorik  dan  emosional  yang sangat  tidak  menyenangkan  
dipicu  oleh  suatu  stimulasi  pada  ujung  saraf sensorik.  Semua  pasien  akan  merasakan  nyeri  apabila  efek  
anestesi  sudah hilang,  karena  obat-obatan  analgesic  yang  diberikan sebelum persalinan  tidak selalu dapat 
mengontrol nyeri dan obat analgesic bertahan selama 6-8 jam. (Romawati, nanik puji, 2018). 

Masa persalinan merupakan fenomena alamiah yang bagi kebanyakan perempuan secara subjektif 
dirasakan sebagai proses nyeri yang menimbulkan kecemasan dan takut secara bersamaan. Nyeri dalam 
persalinan adalah bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses persalinan. Intensitas nyeri selama persalinan 
memengaruhi keadaan psikologi ibu, kelancaran proses persalinan serta keadaan janin. (Pratiwi, Husin, Ganiem, 
Susiarno, & Arifin, 2017). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Choudhury,dkk (2007), terdapat empat komplikasi penyebab 
langsung kematian ibu di dunia yang tertinggi adalah karena partus lama sebanyak 1270 kasus kejadian 
(24,5%), perdarahan 601 kasus (11,6%), Infeksi 485 kasus (9,3%) dan kejang 166 kasus (3,2%) (2). Sebagian 
kematian maternal dan perinatal banyak terjadi pada saat persalinan. 

Rasa nyeri diperlukan untuk mengenali adanya kontraksi uterus selama proses persalinan, tetapi 
kadang rasa nyeri tersebut bisa menimbulkan akibat patologis yang dirasakan terus-menerus, ditambah rasa 
cemas dan ketakutan yang dialami ibu bersalin. Hal ini dapat mengakibatkan keletihan sehingga mengakibatkan 
penurunan kontraksi uterus dan proses persalinan pun berlangsung lama. Persalinan yang lama (prolonged 
labor) dapat membahayakan ibu dan janin. Partus lama merupakan penyumbang kematian ibu terendah, akan 
tetapi jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 1,0%, tahun 2011 sebesar 1,1% dan tahun 
2012 sebesar 1,8%. 

Nyeri persalinan merupakan perasaan tidak menyenangkan yang terjadi selama proses persalinan. 
Secara fisiologi nyeri persalinan mulai timbul pada persalinan kala I fase laten dan fase aktif. Pada fase aktif 
terjadi pembukaan mulai 3-10 cm. Nyeri disebabkan karena kontraksi uterus dan dilatasi serviks. Makin lama 
nyeri dirasakan akan bertambah kuat. Puncak nyeri terjadi pada fase aktif dimana pembukaan lengkap sampai 
10 cm, intensitas nyeri tersebut mempengaruhi kondisi psikologis ibu, proses persalinan dan janin. 
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Nyeri saat persalinan timbul sebagai akibat reflek fisik dan psikis ibu. Ketegangan emosi akibat rasa 
cemas akan memperburuk persepsi nyeri yang dirasakan oleh ibu saat melahirkan. Nyeri yang timbul saat 
persalinan, memerlukan manajemen pengelolaan nyeri yang tepat dan ini hendaknya menjadi perhatian bagi 
wanita, keluarga dan petugas kesehatan (Kartini, 2017). 

Menurut penelitian ( Rejeki, 2014 ), Kejadian nyeri pada ibu bersalin, 15% mengalami nyeri ringan, 35% 
dengan nyeri sedang, 30% dengan nyeri hebat dan 20% persalinan disertai nyeri sangat hebat (Rejeki, 2014). 

Nyeri persalinan saat kala I merupakan nyeri berat yang dirasakan ibu bersalin dalam waktu yang lebih 
lama. Jumlah ibu bersalin Primigravida yang mengalami nyeri berat sebanyak 46%, 64% mengalami nyeri 
sedang dan ringan, sedangkan pada multigravida sebanyak 37% ibu bersalin mengalami nyeri berat, dan 63% 
mengalami nyeri sedang dan ringan (Farida, 2016). 

Nyeri persalinan juga dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah, konsumsi oksigen dan pengeluaran 
katekolamin yang semua berakibat pada aliran darah uterus. Selain itu peningkatan karbon dioksida, resistensi 
pembuluh darah kapiler dan peningkatan konsumsi oksigen juga berefek buruk. Semua hal tersebut dapat 
menjadi suatu dampak berbahaya yang bisa mengakibatkan kematian baik ibu maupun janin. (Alehagen, Wijma, 
& Wijma, 2016). 

Nyeri pada saat persalinan mulai timbul pada kala I fase laten dan fase aktif. Pada fase laten, nyeri 
dirasa kuat dan teratur namun berlangsung lama, pembukaan serviks berlangsung selama 8 jam pada fase ini, 
seiring bertambahnya frekuensi dan intensitas kontraksi uterus, nyeri yang dirasakan semakin bertambah kuat 
dan memuncak pada fase aktif, dimana pada fase ini pembukaan lengkap berlangsung sekitar 4,6 jam bagi 
primipara dan 2,5 jam bagi multipara (Fitriyanti, 2017). 

Penanganan nyeri dalam persalinan merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh pemberi 
asuhan penanganan nyeri dalam persalinan merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh pemberi 
asuhan. kesehatan saat memberikan pertolongan persalinan. Penolong persalinan dan ibu bersalin seringkali 
melupakan untuk menerapkan teknik pengontrolan nyeri pinggang persalinan pada kala I sehingga ibu 
mengalami kesakitan hebat. Hal ini akan menyebabkan ibu bersalin memiliki pengalaman persalinan yang buruk, 
mengalami trauma persalinan yang berkepanjangan dan bahkan secara tidak langsung dapat menyebabkan 
post partum blues. Maka sangat penting bagi seorang penolong persalinan untuk memenuhi kebutuhan ibu akan 
rasa nyaman saat persalinan. Salah satu dari kebutuhan tersebut adalah pengontrolan nyeri pinggang 
persalinan yang paling tepat dan efektif baginya dan membutuhkan dukungan untuk menerapkan teknik tersebut 
pada saat proses persalinan. 

Penanggulangan nyeri pada persalinan terdapat 2 cara yaitu farmakologi dan non-farmakologi. 
Tindakan non-farmakologi selalu lebih sederhana dan aman, kalaupun ada hanya memiliki sedikit efek samping 
utama, relatif murah dan dapat digunakan diseluruh persalinan. Banyak metode non-farmakologis untuk 
menghilangkan ketidaknyamanan yang diajarkan dalam berbagai jenis kelas persiapan kehamilan. Seringkali 
metode non-farmakologis digunakan dan dikombinasikan dengan metode farmakologis terutama karena 
kemajuan persalinan. Metode nonfarmakologis yaitu relaksasi, teknik pernafasan, massage, 
sentuhan/pijatan,hypnobirthing, aplikasi panas dingin. 

Mengenai terapi murottal Al-qur‟an, diperoleh rentang waktu pemberian terapi murottal Al-qur‟an 
selama 11-15 menit. Terapi murottal Al-qur‟an dapat mempercepat penyembuhan, hal ini telah dibuktikan oleh 
beberapa ahli seperti yang dilakukan oleh Ahmad Al Khadi direktur utama Islamic Medicine Institute for 
Education and Research di Florida, Amerika Serikat dengan hasil penelitian menunjukkan 97% bahwa 
mendengarkan ayat suci Al-qur‟an memiliki pengaruh mendatangkan ketenangan dan menurunkan ketegangan 
urat saraf reflektif (Romawati, nanik puji, 2018). 

Efek termasuk   salah   satu   pengalaman   sensori   dan emosional  yang  tidak  menyenangkan  
akibat  dari  kerusakan  jaringan  yang actual dan  potensial.  Nyeri  sangat  mengganggu  dan  menyulitkan  
banyak orang  dibanding  dari  penyakit  manapun.  Di  Indonesia  kini  telah  banyak dikembangkan   tindakan-
tindakan   untuk   mengurangi   nyeri   selain   dari tindakan  medis,  yaitu  pendekatan  religius  untuk  
mengurangi  nyeri  salah satunya  dengan  murottal  Al-qur‟an.  Terapi  religius  ini  termasuk  terapi yang    
menggunakkan    bacaan    Al-qur‟an,  dimana  seseorang  akan diperdengarkan  bacaan  Al-qur‟an  selama  30  
menit  sehingga  akan memberikan dampak positif bagi tubuh seseorang yang mendengarkan. Terapi  ini  
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terbukti  berguna  dalam  proses  penyembuhan  karena dapat  menurunkan  rasa  nyeri  dan  dapat  membuat  
perasaan  klien  menjadi rileks (Rohani, 2011).1  

Al  Qadhi  (1984) dalam  Hoesodo  (2008) membuktikan  bahwa  dengan  mendengarkan  bacaan  ayat-
ayat  Al-qur‟an, seseorang  bisa  merasakan  perubahan  fisiologis  yang  sangat  besar  seperti penurunan  
depresi  dan  kesedihan  serta  memperoleh  ketenangan  jiwa.  Hal ini   dibuktikan   bahwa   Al-qur‟an  memiliki  
pengaruh  yang  kuat  bagi kesehatan,  terutama  dalam  menimbulkan  perasaan  rileks  dan  memberi 
kenyamanan.  Jika  perasaan  seseorang  sudah  dalam  keadaan  rileks  dan nyaman,  diharapkan  intensitas  
nyeri  dapat  berkurang.  Teknik  distraksi menyebabkan   terstimulasinya   sistem   aktivitas   reticular.   Jika   
sistem aktivasi  retikular  terstimulasi,  maka  akan  sangat  menghambat  stimulasi yang   menyakitkan   
(stimulasi   nyeri)   dengan   demikian   menurunkan kewaspadaan nyeri (Romawati, nanik puji, 2018).  

 

II. METODE PENGABDIAN MASYARAKAT 

Metode yang digunakan adalah active and participatory learning melalui beberapa tahap yaitu sosialisasi, 
pelaksanaan yang terdiri dari wawancara, observasi langsung terhadap rasa nyeri pasien pada kala I, treatment 
dilakukan pada kala I saat pembukaan telah mencapai 4cm (Fase aktif) hingga ke pembukaan lengkap 

Tahap proses penelitian yang dilakukan diantaranya :  

1. Sosialisasi Tahap ini dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada ibu bersalin bahwa ketenangan ibu dari 
pendengaran murotal dapat membantu menurunkan rasa nyeri persalinan kala I  

2. Pelaksanaan Tahap ini Bidan melakukan :  

a. Kegiatan I : Wawancara kepada Ibu tentang nyeri persalinan kala I, menggali faktor penghambat relaksasi 
yang ibu rasakan sehingga ibu merasakan nyeri persalinan kala I. melakukan wawancara pre 
test tentang tingkatan rasa nyeri sebelum dilakukan murotal al-quran  

b. Kegiatan II : Memberikan edukasi tentang efektifitas audio murottal terhadap penurunan intensitas rasa 
nyeri kala I Persalinan. Audio murotal al-quran didengarkan pada saat kala I Persalinan Fase 
aktif.  

c. Kegiatan III : Melakukan Posttest (pertanyaan sama dengan pretest). Tahapan ini digunakan untuk 
mengevaluasi apakah ada penurunan intensitas rasa nyeri kala I Persalinan. Audio murotal 
al-quran.  

3. Evaluasi Kegiatan edukasi merupakan kegiatan evaluasi dengan membagikan kuesioner penilaian apakah 
ada penurunan intensitas rasa nyeri kala I Persalinan. Audio murotal al-quran. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 1  

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur, Paritas dan Pendamping Persalinan  
di BPM Bd.Sumaya Cisarua Tahun 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

No Karakteristik Jumlah n=14 Presentase (%) 
 

1. Usia 
<20 tahun  
>20 tahun-35 tahun  

14 
1 
13 

100.0 
7.1 

92.9 

2. Paritas 
Primipara 
Multipara 

14 
6 
8 

100.0 
42.9 
57.1 

3. Pendamping Persalinan 
 

14 100.0 
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Tabel 2 
Responden Berdasarkan Penurunan Skala Nyeri Kontraksi Persalinan Pada Kala I Sebelum di 

lakukan Terapi Audio Murottal Al-Qur’an di BPM Bd. Sumaya CisaruaTahun 2020 
 

No Intensitas Nyeri Frekuensi Persentase (%) 

1 Nyeri Berat 9 64.3 

2 Nyeri Sedang 5 35.7 

Total  14 100.0 

 
Tabel 3 

Responden Berdasarkan Penurunan Skala Nyeri Kontraksi Persalinan Pada Kala I Sesudah di 
lakukan Terapi Audio Murottal Al-Qur’an di BPM Bd. Sumaya CisaruaTahun 2020 

 

No Intensitas Nyeri Frekuensi Persentase (%) 

1 Nyeri Berat 5 35,7 

2 Nyeri Sedang 9 64,3 

Total  14 100,0 
 

Tabel 4 
Analisa Pengaruh Sebelum dan setelah Terapi Audio Murottal Al-Qur’an Terhadap  Penurunan 

Intensitas Nyeri Kontraksi Persalinan Pada Kala I di BPM Bd. Sumaya CisaruaTahun 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa nilai Pvalue dengan analisis Uji Wilxocon, 
Diperoleh nilai signifikan sebesar 0,102 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (Pvalue=0,102<0,005) maka 
dapat dinyatakan tidak terdapat pengaruh terapi audio murottal al-qur’an terhadap intensitas nyeri 
kontraksi persalinan. Hal ini senada dengan penelitian Herinawati (2019) bahwa penelitian ini bersifat 
quasi eksperimental dengan pre dan posttest one grup design dengan metode total sampling. Hasil 
hipotesa penelitian Pvalue 0,102 < 0,005, yang menunjukkan ada perbedaan signifikan antara nyeri 
sebelum dan sesudah dilakukan terapi audio murottal al-qur’an dapat menurunkan nyeri. 

Hasil ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa memberikan  asuhan  kebidanan baik  
secara  medis  maupun  non medis yaitu dengan memberikan murottal Al-qur‟an dimana nanti murottal 
Al-qur‟an  diharapkan  dapat  menurunkan  rasa  nyeri    pada  pasien yang melahirkan,  maka dari itu 
salah  satu  teknik  distraksi  yang  efektif  adalah  mendengarkan murottal al-qur’an.  Musik  dapat  
menurunkan  nyeri  fisiologis,  stress  dan  kecemasan dengan mengalihkan perhatian seseorang yang 
mengalami nyeri.  Seperti  halnya  dengan  Al-qur‟an juga mempunyai fungsi sebagai media  yang  
dapat  menimbulkan  ketenangan  seperti  terancam  dalam  surat 13 ayat 28 yang artinya “ingatlah, 
hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tentram” (Q.S. Ar Ra‟d/13:28). 

 
IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Berdasarkan pengabdian masyarakat yang dilakukan pada efektifitas penggunaan audio murotal 
terhadap intensitas nyeri persalinan kala I adalah Pvalue = 0,102 < 0,05 maka dapat diketahui bahwa 
tidak ada pengaruh terapi audio murottal al-qur’an terhadap intensitas nyeri persalinan kala I di BPM Bd 
Sumaya Agustina Cisarua Bogor tahun 2020. Namun dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa nyeri 
dalam persalinan tidak bisa hilang seluruhnya, dikarenakan rasa nyeri adalah fisiologis dalam proses 
persalinan, implikasi dalam pengembangan pengetahuan adalah, penurunan rasa nyeri persalinan 
dengan menggunakan audio murotal al-quran sebaiknya responden bukan hanya mendengar audio 
namun mengetahui arti dari ayat murotal yang didengarkan.   

Variabel 
 

( n ) Mean Std 
Deviasi 

Selisih P 
Value 

Sebelum 14 13,6 497 1,633 0,102 

Setelah 14 164 497 
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Abstrak 

Latar Belakang: Kamus digital digunakan untuk mempermudah pencarian informasi melalui 

media digital seperti handphone. Kamus digital tanaman obat memuat kumpulan data tanaman 

obat lengkap dengan khasiat untuk beberapa jenis penyakit. Pencarian pada tanaman obat 

biasanya menginputkan kata kunci yang akan dicari, tetapi terkadang kata kunci tidak ditemukan 

atau menghasilkan arti lain dan belum tentu sama dengan apa yang dicari, sehingga diperlukan 

teknik pencarian kata yang terarah agar menghasilkan informasi yang sesuai.  

Tujuan: Tujuan penelitian adalah mengembangkan kamus digital tanaman obat yang sudah 

dipublish pada tahun 2020 menggunakan algoritme pencarian lainnya yaitu Knuth Morris Pratt 

dan menguji validasi kata kunci yang dicari dengan hasil informasi yang didapat.  

Metodologi: Penelitian ini menggunakan teknik pencarian algoritme Knuth Morris Pratt pada 

kamus digital tanaman obat dengan mencocokan kata kunci sebagai inputan dengan string antara 

teks dan pola  

Hasil: Hasil pengujian dengan 30 kata kunci pada 640 data tanaman obat menghasilkan nilai 

presisi, akurasi sebesar 100% dengan nilai recall 92,7%. 

 

Kata Kunci: kamus digital tanaman obat, khasiat tanaman obat, knuth morris pratt 
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I. PENDAHULUAN 

Tanaman obat merupakan jenis tanaman yang sebagian atau seluruh isi tanaman tersebut 
seperti daun, batang, buah, umbi/rimpang, hingga akar digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan 
obat-obatan. Penggunaan obat tradisional di Indonesia sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang 
lalu, sebelum obat-obatan modern ditemukan dan dipasarkan. Pemanfaatan berbagai tanaman 
sebagai obat sudah dijadikan budaya secara turun temurun oleh sebagian besar masyarakat 
khususnya di Indonesia. Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada perangkat 
mobile sudah semakin maju. Khususnya pada penggunaan aplikasi, aplikasi merupakan sebuah 
proses dimana keperluaan pengguna dirubah kedalam bentuk paket perangkat lunak atau kedalam 
spesifikasi pada komputer yang berdasarkan dengan sistem informasi. 

Aplikasi kamus digital tanaman obat memuat kumpulan nama tanaman obat. Penggunaan 
dalam aplikasi kamus digital tanaman obat sulit untuk mencari informasi yang pasti terhadap 
pencarian obat karena kosakata dalam penggunaanya menghasilkan beberapa arti lain dan belum 
tentu sama dengan apa yang dicari. Sehingga diperlukan aplikasi kamus digital tanaman obat lebih 
terarah dengan penggunaan kosa kata yang tepat. 

Penelitian terdahulu dengan menggunakan penerapan algoritma Knuth Morris Pratt (KMP) 
diantaranya tentang aplikasi kamus istilah-istilah latin flora dan fauna berbasis mobile android 
(Waruwu & Mesran, 2014), perbaikan kata pada dokumen (Suwandana, S., 2016), Pencarian 
informasi rute bis Mayasari (Syahasta A.T. & Hansun, 2016), pencarian susunan kata pada bahasa 
Inggris (Sampurno, 2016), pencarian data sinopsis film bioskop berdasarkan inputan kata kunci 
pada sistem (Novianti et al., 2019),  Aplikasi penerjemahan bahasa Mandailing-Indonesia yang 
untuk mepermudah pengguna dalam proses translasi suatu kata dengan memanfaatkan algoritma 
KMP (Hondro et.al., 2016). Penelitian lain terkait KMP yang digabung dengan algoritma Boyer 
Moore dilakukan pada pencarian kata pada teks computer (Daili & Hondro, 2017), KMP untuk 
menganalisis bagaimana proses pencocokan string yang dihasilkan dan membandingkan sejauh 
mana nilai kemiripan dari beberapa judul yang sama dan serupa sehingga dapat memberikan suatu 
informasi yang efektif bagi mahasiswa (Astuti, 2017), KMP untuk pencarian informasi yang ingin 
diketahui pengguna pada aplikasi budaya Betawi (Firmanto, 2019) dan KMP untuk pengembangan 
sistem pencarian pada tujuh kitab hadis menggunakan KMP (Sari et al., 2019). 

Penelitian selanjutnya tentang kamus digital tanaman obat dengan algoritma Boyer Moore 
yang bertujuan untuk membuat aplikasi kamus tanaman obat berbasis android yang bisa membantu 
mahasiswa ataupun masyarakat secara umum yang ingin mencari  tanaman herbal secara praktis dan 
efisien. Pencarian dilakukan dengan algoritma boyer moore dengan mencocokan karakter (Sumarni et 
al. 2017). Pencarian kata juga dilakukan dengan menggabungkan algoritma KMP dan Boyer Moore 
(Daeli & Hondro, 2017). Beberapa penelitian lain tentang kamus digital dan aplikasi elektronik 
tentang kamus digital diantaranya adalah (D.E. Sari et al. 2018) dan (Anofrizen, 2020) 

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya tentang kamus digital tanaman obat 
menggunakan algoritma Rocchio berbasis mobile yang melakukan pencarian data tanaman obat 
dengan mengecek kedekatan query dalam database yang memiliki kelemahan pada kata-kata yang 
memiliki arti sama dengan kata berbeda, misalnya kata panas pada dasarnya hampir sama dengan 
demam pada atribut penyakit dan akan dicari tanaman obat yang berkhasiat untuk menjadi obat 
herbal (Qur’ania et al., 2020). Berdasarkan permasalahan pada input kata kunci dan output yang 
dihasilkan, maka pada penelitian lanjutan ini akan menggunakan algoritma yang lain yaitu KMP 
untuk teknik pencarian pada kamus digital tanaman obat. Alasan penggunaan penerapan algoritma 
KMP karena dalam pencocokan string algoritma ini menyimpan informasi yang digunakan untuk 
melakukan jumlah pergeseran pencarian kata yang cocok, algoritma KMP menggunakan informasi 
tersebut untuk membuat pergeseran yang lebih jauh untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh 
terhadap semua atribut dalam data tanaman obat. Sistem yang akan dibangun berbasis mobile 
android, inputan data tanaman yang akan diberikan oleh sistem kepada pengguna didapatkan melalui 
proses pencocokan string antara teks dan pola. Hasil dari penerapan algoritma KMP diharapkan 
dapat membantu permasalahan penggunaan kosakata dalam aplikasi kamus digital tanaman obat. 
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Stemming 

Stopword 

Tokenizing 

Case Folding 

 

II. METODOLOGI 

Tahap awal penelitian adalah dengan pengumpulan data tentang tanaman obat sebanyak 640 
data tanaman obat. Data gambar dan khasiat tanaman obat yang sudah diinput akan difilter atribut sesuai 
dengan kata kunci yang biasa diinputkan untuk pencarian tanaman obat berdasarkan nama penyakit. 
Proses pencocokan kata kunci dan data tanaman obat akan diproses dalam tahap prepocessing 
diantaranya Case folding, Tokenizing, Stopword, Stemming. Tahapan Preprocessing dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
 

Gambar 1 Tahapan Preprocessing 
 

Inputan data tanaman yang akan diberikan oleh sistem kepada pengguna didapatkan melalui 
proses pencocokan string antara teks dan pola. Knuth Morris Pratt memiliki dua tahap pada proses 
pencariannya, yaitu tahap pre-KMP yang merupakan tahap pemberian nilai pergeseran pada masing-
masing karakter yang dimasukkan (pattern) oleh user. Tahap kedua yaitu KMP Search yang merupakan 
tahap pencocokkan karakter yang dimasukkan (pattern) oleh user dengan karakter yang ada pada 
database (text) berdasarkan nilai pergeseran. Flowchart dari pencarian menggunakan algoritma Knuth 
Morris Pratt dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Flowchart Algoritma Knuth Morris Pratt 
Implementasi algoritma Knuth-Morris-Pratt dalam proses pencarian kamus digital tanaman obat 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3 Proses Pencarian menggunakan Algoritma Knuth Morris Pratt 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aplikasi kamus digital tanaman obat memuat kumpulan nama tanaman obat. Algoritma knuth 
morris pratt ini membagi proses pencarian dengan dua tahap yaitu proses mencari nilai pergeseran dari 
masing-masing karakter pada keyword yang dimasukkan user, dan proses pencocokkan karakter keyword 
yang telah memiliki nilai pergeseran pada teks yang tersedia dalam database. 

Contoh inputan 
Inputan user : obat sakit asma 
Text : Radang hati (hepatitis) akut dan kronis, pembesaran hati dan limpa (hepato 
splenomegali), pembesaran kelenjar limfe (limfadenopati), termasuk pembesaran kelenjar limfe pada 
tuberkulosis (TBC) kulit (skrofuloderma), gondongan (parotitis), sesak napas (asma bronkial), cacingan, 
nyeri lambung, sakit perut, kanker, kanker hati, bisul dan cacingan 
Preprocessing : radang hati hepatitis akut kronis besar hati limpa hepato splenomegali 

besar kelenjar limfe limfadenopati besar kelenjar limfe tuberkulosis tbc kulit 
skrofuloderma gondong parotitis sesak napas asma bronkial cacing nyeri 
lambung perut kanker kanker hati bisul cacing. 

Knuth morris pratt : asma 
Database persamaan : asma = ampek, bengek, manggah, sesak napas.    
Hasil pada sistem dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 
 

Gambar 4 Hasil pencarian berdasarkan kata kunci “asma” dan persamaannya 
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keywords : diabetes 
search : diabetes, kencing manis. 
Result : Tanaman untuk penyakit atau penggunaan diabetes, kencing manis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5 Hasil pencarian berdasarkan inputan kata kunci “diabetes” 
 

Data pada database terdiri dari photo tanaman,nama tanaman, nama_latin, nama_daerah, 
nama_lain, keluarga,zat_berkhasiat, penggunaan, pemerian, bagian yang digunakan, sediaan, waktu 
panen, penyimpanan dan data persamaan kemiripan penyakit. Knuth Moris pratt mencocokan kata 
berdasarkan nama penyakit. Selain dari kata penyakit tidak dapat ditampilkan. Hasil tampilan dari data 
inputan yang tidak ditemukan ditunjukkan pada Gambar 6. 

 
Gambar 6  Contoh notifikasi untuk data yang tidak ditemukan
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Penerapan algoritma knuth morris pratt pada sistem pencarian ini diperlukan suatu tolak ukur 

untuk mengukur kualitas hasil dokumen yang ditemukan kembali. Dari proses ini dapat dihasilkan 30 
kata pencarian penggunaan yang berbeda – beda untuk dihitung nilai precission dan recall nya 
berdasarkan hasil pencarian. Hasil perhitungan ini menunjukan evaluasi seberapa baik penerapan 
metode pada sistem dalam mencocokan. Berikut hasil perhitungan precission dan recall dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

Tabel 1 Hasil perhitungan precission dan recall 

No K A B C D P R AC 

1 sakit perut 76 45 31 45 59 100 100 

2 diare 79 79 0 79 100 100 100 

3 peluruh haid 117 105 12 105 89 100 100 

4 panas 150 148 2 148 98 100 100 

5 asi 51 51 0 51 100 100 100 

6 diabetes 38 38 0 38 100 100 100 

7 penurun panas 157 139 18 139 88 100 100 

8 asma 32 32 0 32 100 100 100 

9 pusing 12 12 0 12 100 100 100 

10 kencing manis 95 65 30 65 68 100 100 

11 sakit kepala 37 31 6 31 83 100 100 

12 kanker 16 16 0 16 100 100 100 

13 jantung 10 10 0 10 100 100 100 

14 haus 2 2 0 2 100 100 100 

15 sariawan 46 46 0 46 100 100 100 

16 pegal pegal 13 13 0 13 100 100 100 

17 reumatik 22 22 0 22 100 100 100 

18 Luka bakar 77 77 0 77 100 100 100 

19 mata minus 31 31 0 31 100 100 100 

20 cacing kremi 47 47 0 47 100 100 100 

21 obat sakit gigi 44 25 19 25 56 100 100 

22 obat jerawat 6 6 0 6 100 100 100 

23 Obat kurap 4 4 0 4 100 100 100 

24 menambah nafsu makan 47 47 0 47 100 100 100 

25 masuk angin 12 10 2 10 83 100 100 

26 panu 5 5 0 5 100 100 100 

27 mimisan 12 12 0 12 100 100 100 

28 cacingan 47 47 0 47 100 100 100 

29 memar 18 18 0 18 100 100 100 

30 meredakan jantung 
berdebar 

20 10 10 10 50 100 100 

Rata - Rata 92.4 100 100 

Keterangan  
K : Keyword 
A : Hasil keseluruhan dokumen yang di dapatkan pada aplikasi  
B : Hit (Hasil relevan pada aplikasi) 
C : Miss (Hasil yang tidak relevan pada aplikasi) 
D : Hit Database (Hasil yang relevan pada database)  
P  : Precision dalam % 
R : Recall dalam %  
AC  : Acuraccy % 
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Hasil dari pengujian yang didapat dari 30 data yang diujikan dengan rata-rata penggunaan metode 
knuth morris pratt precission 100% recall 92.7 % acuraccy 100%. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja 
sistem bahwa algoritma knuth morris pratt   dalam pencarian pencocokan kata baik. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Kesimpulan dari penerapan algoritma Knuth morris pratt pada pencarian kamus digital 
tanaman obat dapat memudahkan mencari informasi yang pasti terhadap pencarian data tanaman 
obat dengan inputan data tanaman yang diberikan oleh sistem kepada pengguna didapatkan melalui 
proses pencocokan string antara teks dan pola dari pengecekkan karakter yang dimasukan oleh user 
dengan karakter yang ada pada database sehingga pencarian banyak menghasilkan match. Aplikasi 
dibuat dengan menginputkan kata kunci sesuai dengan kebutuhan pengguna dan terdapat kesamaan 
antara kata  kunci yang diinputkan 
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ABSTRACT 

This study aims to identify the library management process in schools so that there is an awareness of the 
importance of the management management process in the library so that there will be significant improvement 
changes, especially in the target school. The research method used is qualitative research using a case study 
approach. Data collection techniques were carried out by observation documents and direct interviews. The data 
analysis technique used is based on the opinion of Milesand Huberman, which consists of three streams of activities 
that occur simultaneously, namely, data reduction, data presentation, conclusion drawing/verification. The results 
showed that there was no implementation of a good library management management process at SD Negeri 
Sukajadi 02. This was based on information found that there were no librarian who should be the main actors in the 
library management management process. The solution given is that the researcher helps to record all the books in 
the school with a total of 8,445 copies then helps the layout of the book collection as well as providing category labels 
on each shelf in the school making it easier for visitors to find every book they need. The next step that must be 
taken by the school is to start implementing a good library management management process so that the existence 
of the library can function properly for all school residents. 

Keywords : library management, elementary school 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi perihal proses manajemen perpustakaan di sekolah 
agar adanya kesadaran akan pentingnya proses pengelolaan manajemen di dalam perpustakaan untuk kemudian 
ada perubahan perbaikan yang signifikan, terkhusus di sekolah sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknk pengumpulan data dilakukan dengan 
dokumen observasi dan wawancara secara langsung. Teknik analisis data yang digunakan berdasar pada pendapat 
Milesand Huberman, yaitu terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, reduksi data, penyajian 
data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum adanya penerapan proses 
pengelolaan manajemen perpustakaan yang baik di SD Negeri Sukajadi 02. Hal tersebut berdasar pada informasi 
yang ditemukan bahwa tidak adanya petugas perpustakaan yang seharusnya menjadi pelaku utama dalam proses 
pengelolaan manajemen perpustakaan. Solusi yang diberikan adalah peneliti membantu mendata seluruh buku yang 
ada di sekolah dengan jumlah keseluruhan 8.445 eksemplar kemudian membantu tata letak koleksi buku sekaligus 
pengadaan label kategori pada setiap rak yang ada di sekolah sehingga memudahkan pengunjung untuk mencari 

mailto:1Megamilenia12@gmail.com
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setiap buku yang sedang mereka butuhkan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan sekolah adalah mulai 
menerapkan proses pengelolaan manajemen perpustakaan yang baik sehingga keberadaan perpustakaan dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya bagi seluruh penghuni sekolah. 

Kata kunci : Pengelolaan, Manajemen Perpustakaan, Sekolah Dasar 

PENDAHULUAN  

Konsep dasar manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian suatu 
aktivitas yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya sehingga mempunyai nilai tambah. Di lingkungan 
sekolah, misalnya kita saksikan bahwa manajemen lebih memusatkan perhatian kepada upaya penggerakan dan 
pemberdayaan sumber daya manusia (human resources empowering and motivating), sedangkan administrasi lebih 
terfokus kepada pelaksanaan aspek-aspek substantif seperti kurikulum, perlengkapan, keuangan sekolah, dan 
aktivitas rutin lain, Sergiovani dalam (Burhanuddin 2002). Kaitannya dengan perpustakaan sekolah, manajemen 
perpustakaan sekolah pada dasarnya adalah proses mengoptimalkan kontribusi manusia, material, anggaran untuk 
mencapai tujuan perpustakaan.  

Perpustakaan merupakan barometer kemajuan suatu bangsa, artinya maju atau mundurnya suatu bangsa 
dapat dilihat dari perpustakaannya, karena perpustakaan merupakan salah satu pranata sosial yang diciptakan oleh 
masyarakat dan dipelihara oleh masyarakat (Lutfhiyah)  

Keberadaan perpustakaan sangat dibutuhkan bagi masyarakat, terutama bagi setiap lembaga pendidikan. 
Dalam dunia pendidikan, perpustakaan dijadikan sebagai sarana informasi yang diperlukan sebagai sumber belajar 
maupun laboratorium belajar yang memungkinkan para tenaga pendidik dan peserta didik meningkatkan kualitasnya. 
Pada zaman ini, siswa sekolah dasar kebanyakan sudah teralihkan dengan kecanggihan teknologi, banyak sekali 
aplikasi yang membuat mereka kecanduan untuk terus memegang handphone sehingga menurunkan motivasi anak 
untuk belajar. Dimulai dari aplikasi game online, tiktok, facebook dan sosial media lainnya. Maka hal yang paling 
utama dalam mengoptimalkan fungsi perpustakaan adalah meningkatkan minat baca siswa. Namun pada 
kenyataannya tidak semua sekolah dapat menyelenggarakan perpustakaan sekolah dengan baik. Masih banyak 
kendala yang dihadapi oleh sekolah, salah satunya adalah kurangnya sarana prasarana yang dimiliki sekolah 
sehingga perpustakaan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.  

Manajemen perpustakaan diperlukan untuk mengatur dan mengelola aktivitas di perpustakaan. Dimulai dari 
proses administrasi dan tata letak bahan pustaka yang diatur secara rapih di rak buku, rak majalah, maupun rak-rak 
bahan pustaka lain. Bahan-bahan pustaka tersebut diatur menurut suatu sistem tertentu sehingga memudahkan bagi 
pengunjung untuk menemukan kembali bahan pustaka yang diperlukan. Diakui atau tidak, pelayanan serta 
manajemen perpustakaan yang baik sangat berpengaruh terhadap tingkat pengunjung perpustakaan.  

Dilakukannya penelitian ini disertai dengan sebuah solusi perbaikan yang dapat peneliti tawarkan, meski 
tidak semuanya dapat dikerjakan oleh peneliti namun sedikit banyak ada perubahan yang signifikan dalam tata letak 
koleksi buku di perpustakaan SD Negeri Sukajadi 02. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah melakukan 
identifikasi perihal proses manajemen perpustakaan di sekolah agar adanya kesadaran akan pentingnya proses 
pengelolaan manajemen di dalam perpustakaan untuk kemudian ada perubahan perbaikan yang signifikan, 
terkhusus di sekolah sasaran. Sehingga adanya motivasi serta semangat peserta didik untuk berkunjung ke 
perpustakaan dan menumbuhkan ketertarikan mereka dalam hal membaca.  

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang dilakukan 
secara langsung ke sekolah. Lexy J. Meong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa 
kata-kata dan gambar, bukan angka-angka.Pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang tidak 
menggunakan dasar kerja statistik, tetapi berdasakan bukti-bukti kualitatif. (Moleong 2007) 
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Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru guna memperoleh informasi terkait sebuah proses 
manajemen perpustakaan di SD Negeri Sukajadi 02. Subjek penelitian diperoleh dengan melakukan teknik sampling. 
Sampling menghasilkan individu atau kelompok individu yang potensial untuk berpartisipasi dalam penelitian. 
Kemudian setelah memperoleh daftar orang yang potensial untuk menjadi subjek riset, peneliti mulai menghubungi 
calon subjek secara langsung. Tentu saja persetujuan dari calon subjek sangat penting dalam rangka memenuhi 
prosedur etis penelitian. Setelah mendapat persetujuan, barulah peneliti dapat memulai proses pengambilan data 
dari subjek penelitian.  

Prosedur penelitian ini terdiri dari permohonan pesetujuan kepada subjek penelitian untuk diajak bekerja 
sama dalam penelitian ini dalam bentuk wawancara, kemudian wawancara secara langsung di sekolah lalu 
observasi secara mendalam terhadap studi kasus yang diambil. Setelah itu, data yang didapatkan dihimpun dan 
dianalisis untuk kemudian hasilnya disuguhnya dalam bentuk deskripsi. 

Teknik Analisi data yang digunakan adalah teknik analisis Milesand Huberman. Menurut Miles dan 
Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, reduksi data, penyajian data, 
penarikan kesimpulan/verifikasi. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Perpustakaan sekolah bukanlah hanya sekedar sebuah gedung atau ruangan sebagai tempat disimpannya 
koleksi, tetapi juga merupakan sistem informasi yang memiliki aktivitas pengumpualan, pengolahan, pengawetan, 
pelestarian dan penyebaran informasi yang memerlukan kemampuan menejerial yang disebut sebagai menejeman 
perpustakaan (Suhardini 2011) 

Dapat dikatakan juga bahwa menejemen perpustakaan adalah aktivitas yang meliputi kepemimpinana, 
perencanaan, dan perumusan kebijakan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengarahan serta pengawasan. 
Manejemen perpustakaan adalah pengelolaan perpustakaan yang didasarkan kepada teori dan prinsip-prinsip 
manejemen. (Rohan 2017)  

Berjalan atau tidaknya manajemen perpustakaan di setiap sekolah dapat dilihat dari berbagai faktor. Salah 
satunya adalah proses pelayanan yang terjadi di dalam perpustakaan. Kemudian penataan ruangan perpustakaan 
perlu dilakukan secara hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek untuk dapat memikat perhatian pemustaka 
agar mau datang ke perpustakaan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui penataan ruangan yang 
menarik dan fungsional. Suwarno dalam (Azwar dan Rusli 2016) 

Setelah melaksanakan pengambilan data melalui wawancara dan observasi, berikut hasil penelitian yang 
dapat disampaikan:  

A. Observasi 
Observasi dilakukan menggunakan dokumen observasi yang mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 24 tahun 2007 tentang sarana dan prasarana perpustakaan 
sekolah dasar di bawah ini: 

1. Ruang Perpustakaan 
a. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru 

memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, 
mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan. 

b. Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas. Lebar 
minimum ruang perpustakaan 5 m. 

c. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai 
untuk membaca buku. 

d. Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai. 
e. Ruang perpustakaan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel yang terlampir.  

Dari Hasil survey yang telah dilakukan jika dibandingkan dengan standar sarana prasarana 
perpustakaan yang ditetapkan oleh Permendiknas no 24 tahun 2007 maka dapat disimpulkan bahwa SD 
Negeri Sukajadi 02 memiliki banyak ketertinggalan dalam segi sarana prasarana perpustakaan di tingkat 
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SD/MI sederajat. Namun meski begitu, SD Negeri Sukajadi 02 sudah memiliki koleksi buku yang cukup 
untuk sebuah syarat pendirian sebuah perpustakaan yang mana mengacu pada Permendiknas no 24 tahun 
2007 yang tertera di lampiran tabel. Hanya saja, Perpustakaan sekolah ini belum menerapkan proses 
pengelolaan atau manajemen perpustakaan sekolah dengan baik.  

 
B. Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah dan guru SD Sukajadi 02. wawancara ini bertujuan untuk 
memperdalam data yang sebelumnya sudah didapat melalui dokumentasi observasi berikut petikan 
wawancara yang dapat dihimpun: 
1. Wawancara dengan Kepala Sekolah 

a. Tahun ini merupakan tahun pertama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, sejauh ini apa saja 
permasalahan menyangkut perpustakaan yang Ibu sadari? 
“Pada awal saya datang ke sekolah ini, ruang perpustakaan tidak seluas ini. Buku masih 
menumpuk di dalam sebuah ruangan kecil dan tidak tertata di dalam rak. Karena banyak yang 
harus diperhatikan selain perpustakaan, maka saya mengutamakan pengadaan sarana dan 
prasarana yang tak kalah penting dari perpustakaan. Namun meski begitu saya juga menyadari 
adanya permasalahan di perpustakaan sekolah. Perpustakaan ini belum memiliki petugas khusus, 
paling yang sering ada di perpustakaan adalah operator sekolah.” 

b. Apakah sekolah memiliki data seluruh buku yang dimiliki oleh sekolah ini? 
“Tidak.” 

c. Apakah perpustakaan ini sudah ada jauh sebelum Ibu menjadi Kepala sekolah atau memang baru 
diadakan setelah Ibu ada? 
“Perpustakaan ada, namun tidak berjalan dan tidak tertata dengan rapi. Posisi perpustakaan 
sekarang sudah lebih baik dibanding saat pertama kali saya menjadi Kepala Sekolah disini.” 

d. Persiapan apa saja yang sudah ibu rencanakan untuk memberi solusi terhadap permasalahan-
permasalahan yang ada di perpustakaan? 
“Saya berencana untuk mendatangkan petugas perpustakaan untuk sekolah ini. Namun memang 
harus menunggu keputusan dari Dinas terlebih dahulu.”  

e. Sejauh ini apa saja implementasi dari perencanaan atau usaha-usaha Ibu untuk membangun 
perpustakaan baik untuk sekolah ini? 
“Saya sudah mempindahkan ruangan perpustakaan yang lebih luas dari sebelumnya yang 
memang sangat kecil. Saya juga sudah mengimplementasikan program pengadaan buku 
inventaris sekolah.” 

2. Wawancara Guru (Guru Kelas IV-Tata) 
a. Selama perpustakaan ini ada, apakah anak-anak murid pernah pergi ke perpustakaan? 

“Saat belum ada pandemi, setiap jam istirahat ada beberapa anak-anak yang sering pergi ke 
perpustakaan.” 

b. Jika pernah, seberapa sering mereka pergi ke perpustakaan? 
“Hanya pada jam istirahat atau waktu tambahan dari guru untuk pengerjaan tugas siswa.” 

c. Sejauh yang Bapak/Ibu lihat, apa yang membuat mereka pergi ke perpustakaan? 
“Ada beberapa yang memang memiliki keinginan sendiri untuk pergi ke perpustakaan karena suka 
membaca dan beberapa yang lain pergi ke perpustakaan karena memiliki tugas dari guru.” 

d. Menurut bapak/Ibu sendiri, apakah adanya perpustakaan membantu siswa mengembangkan 
potensi yang mereka miliki? 
“Untuk koleksi-koleksi buku yang dimiliki sekolah, Alhamdulillah sudah cukup untuk membantu 
siswa mengembangkan potensi atau pengetahuan yang mereka miliki.” 

e. Dilihat dari koleksi buku yang dimiliki sekolah, menurut Bapak/Ibu, apakah koleksi tersebut dapat 
membantu meningkatkan minat baca siswa? 
“Menurut saya koleksi buku yang dimiliki perpustakaan ini termasuk banyak. Cukup untuk 
membantu meningkatkan minat baca siswa. Terlebih, buku yang banyak di perpustakaan adalah 
buku cerita.” 
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Hasil temuan dari wawancara di atas menunjukkan bahwa tidak adanya proses manejemen 
perpustakaan yang baik di SD Negeri Sukajadi 02, pernyataan tersebut berdasar pada informasi yang 
didapatkan bahwa sekolah tidak memiliki petugas perpustakaan yang seharusnya menjadi pelaku utama 
dalam proses pengelolaan perpustakaan. Selain itu, sekolah juga tidak memiliki data seluruh buku yang ada 
di perpustakaan serta tata letak koleksi buku yang masih belum terklasifikasi sehingga menyulitkan setiap 
pengunjug yang hendak mencari sebuah buku.  

Dari hasil data dan analisis yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa belum ada penerapan 
proses manajemen perpustakaan yang baik di SD Negeri Sukajadi 02 berdasar pada beberapa fakta 
lapangan yang sudah ditemukan. Namun setelah proses penelitian ini dilaksanakan, ada beberapa 
permasalahan yang dapat teratasi. Seperti, tata letak koleksi buku sesuai kategori, hal ini disertai juga 
dengan pengadaan label kategori pada setiap rak yang ada di sekolah. Kemudian adanya catatan seluruh 
buku yang ada di perpustakaan SD Negeri Sukajadi 02 yang berhasil didata dengan jumlah keseluruhan 
8.445 eksemplar.  

 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan identifikasi pengelolaan manajemen perpustakaan sekolah 
berakreditasi C dengan menggunakan pendekatan studi kasus di SD Negeri Sukajadi 02 maka dapat ditarik 
kesimpulan yaitu: 

1. Belum adanya sistem manajemen pengelolaan perpustakaan yang baik di SD Negeri Sukajadi 02, 
pernyataan tersebut berdasar pada informasi yang didapat dari hasil wawancara bersama Kepala Sekolah 
bahwa manajemen perpustakaan memang belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dibarengi 
dengan pernyataan bahwa sekolah belum memiliki penjaga/pegawai perpustakaan yang tetap sehingga 
yang lebih sering berada di perpustakaan adalah operator sekolah. Tata letak buku di perpustakaan juga 
masih berantakan dan tidak tersusun sesuai dengan kategori genre bukunya serta sekolah tidak memiliki 
arsip jumlah keseluruhan buku yang ada di perpustakaan.  

2. Setelah melakukan perbandingan dengan Permendiknas No 24 Tahun 2007, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa SD Negeri Sukajadi 02 masih memiliki banyak ketertinggalan dalam hal sarana prasarana 
perpustakaan. Sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab tidak terlaksananya manajemen 
pengelolaan perpustakaan yang baik.  

Hal utama yang mesti diperhatikan adalah berjalannya pengelolaan perpustakaan sehingga dapat 
menjadi sumber informasi yang diharapkan bagi setiap penghuni sekolah. Setelah proses penelitian ini 
dilaksanakan, ada beberapa masalah yang dapat teratasi. Seperti penyusunan buku sesuai dengan 
kategori, hal ini disertai juga dengan pengadaan label kategori pada setiap rak yang ada di perpustakaan 
sekolah. Kemudian adanya catatan seluruh buku yang ada di perpustakaan SD Negeri Sukajadi 02 yang 
berhasil didata dengan jumlah keseluruhan 8.445 eksemplar.  

Langkah utama yang mesti diambil oleh sekolah selanjutnya adalah upaya untuk menerapkan 
peran manajemen perpustakaan tersebut sehingga tujuan pengadaan perpustakaan dapat tercapai 
sebagaimana yang sudah diharapkan. 
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TABEL DAN GAMBAR 

Tabel 1 Jenis, Rasio Permendiknas No. 24 Tahun 2007 dan Hasil Temuan Lapangan 

No. Jenis Rasio Temua Simpulan 

1. Buku    

1.1 Buku teks pelajaran 1 eksemplar/mata 
pelajaran/peserta 

didik, ditambah 

2 eksemplar/mata 
pelajaran/sekolah 

Pendataan buku belum 
diselesaikan karena 

pengadaan ruang 

perpustakaan terbilang 

baru di sekolah ini. 

Namun saat melakukan 
wawancara dengan 

beberapa guru di 

sekolah, jumlah buku 

tematik sesuai dengan 

jumlah anak-anak yang 

ada. Bahkan juga lebih. 

Sekarang memang tidak 

digunakan karena 

sedang dalam masa 

pandemi.  

Memenuhi standar 
Permendiknas Nomor 24 

Tahun 2007 

1.2 Buku panduan 

pendidik 

1 eksemplar/mata 

pelajaran/guru mata 
pelajaran 
bersangkutan, 

ditambah 
1 eksemplar/mata 
pelajaran/sekolah 

 Setiap guru mendapat satu 

buku panduan pendidik dan 

perpustakaan juga terkadang 

masih menyimpan 1-3 buku 

guru pada setiap tema yang 

ada. 

Memenuhi standar 

Permendiknas Nomor 24 

Tahun 2007 

1.3 Buku pengayaan 840 judul/sekolah 

Banyak 

eksemplar/sekolah 
minimum: 1000 
untuk 6 rombongan 
belajar, 

1500 untuk 7-12 

rombongan belajar, 

2000 untuk 13-24 

rombongan belajar 

Ada 6 rombongan belajar.  
Dengan hasil temuan : 
Jumlah judul buku : 2131 
Jumlah eksemplar : 8445 

Memenuhi standar 
Permendiknas 
Nomor 24 Tahun 
2007 

1.4 Buku referensi 10 judul/sekolah Kamus Besar Bahasa 
Indonesia: 1 kamus 
Bahasa Inggris: 9  

Ensiklopedi: 148  

Memenuhi standar 
Permendiknas Nomor 24 
Tahun 2007 
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1.5 Sumber belajar 

lain 

10 judul/sekolah Globe : 2  

Peta : 151 

Gambar pahlawan 
nasional: 2 
CD pembelajaran : 97 
Alat peraga matematika: 4 

Memenuhi standar 
Permendiknas Nomor 

24 Tahun 2007 

2. Perabot    

2.1 Rak buku 1 set/sekolah 8 set Memenuhi standar 
Permendiknas Nomor 24 
Tahun 2007 

2.2 Rak majalah 1 buah/sekolah Tidak ada  Tidak memenuhi standar 

Permendiknas Nomor 24 
Tahun 2007 

2.3 Rak surat kabar 1 buah/sekolah Tidak ada  Tidak memenuhi standar 

Permendiknas Nomor 24 
Tahun 2007 

2.4 Meja baca 10 buah/sekolah Tidak ada Tidak memenuhi standar 
Permendiknas Nomor 24 
Tahun 2007 

2.5 Kursi baca 10 buah/sekolah Tidak ada  Tidak memenuhi standar 
Permendiknas Nomor 24 
Tahun 2007 

2.6 Kursi kerja 1 buah/petugas 1 Memenuhi standar 
Permendiknas Nomor 24 
Tahun 2007 

2.7 Meja kerja/ sirkulasi 1 buah/petugas 1 Memenuhi standar 
Permendiknas Nomor 
24 Tahun 2007 

2.8 Lemari katalog 1 buah/sekolah Tidak ada Tidak memenuhi 
standar Permendiknas 

Nomor 24 Tahun 2007 
2.9 Lemari 1 buah/sekolah 1 Memenuhi standar 

Permendiknas 

Nomor 24 Tahun 

2007 

2.10 Papan 

Pengumuman 

1 buah/sekolah 1 Memenuhi standar 

Permendiknas Nomor 24 

Tahun 2007 

2.11 Meja multimedia 1 buah/sekolah Tidak ada. Tidak memenuhi standar 

Permendiknas Nomor 24 

Tahun 2007 

3. Media 

Pendidikan 

   

3.1 Peralatan multimedia 1 set/sekolah Printer : 1 Tidak memenuhi 
standar Permendiknas 
Nomor 24 Tahun 2007 

4. Perlengkapan 

Lain 
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4.1 Buku inventaris 1 buah/sekolah  Ada  Memenuhi standar 

Permendiknas Nomor 24 

Tahun 2007 

4.2 Tempat sampah 1 buah/ruang  Ada  Memenuhi standar 

Permendiknas Nomor 24 

Tahun 2007 

4.3 Soket listrik 1 buah/ruang  Ada  Memenuhi standar 

Permendiknas Nomor 24 

Tahun 2007 

4.4 Jam dinding 1 buah/ruang Tidak ada  Tidak memenuhi standar 

Permendiknas Nomor 24 

Tahun 2007 

Sumber: Permendiknas NO 24 Tahun 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Perpustakaan Sebelum Proses Tata Letak Label Kategori Dilakukan 
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Gambar 1 Tata Letak Perpustakaan Setelah Proses Pendataan dan Penataan Buku Sesuai dengan Kategori 

 



310 SEMNAS UNIDA III BN: 978-602-6585-86-8                                    
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Abstrak 

Latar Belakang: Sekolah sebagai suatu sistem terbuka, dimana kondisi internal tidak bisa 

menutup akses akan pengaruh dari lingkungan eksternal. Membangun ekosistem sekolah yang 

adaptif menjadi penting dalam rangka penyesuaian dengan berbagai perubahan lingkungan 

ekternal yang begitu cepat. Maka kontribusi dari kepemimpinan kepala sekolah akan sangat 

menentukan pembetukan sebuah kualitas dan kondisi lingkungan sekolah yang selanjutnya 

disebut sebagai iklim sekolah. 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah sebagai 

variabel prediktor terhadap iklim sekolah yang menjadi variabel response.  

Metodologi: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

dengan desain korelasional. Penelitian ini dilaksanakan di 30 SMK di Kota Sukabumi, dengan 

responden 243 orang guru yang memiliki pengalaman mengajar di atas 5 tahun. Analisis data 

dilakukan dengan menghitung kontribusi varibel bebas pada variabel terikat menggunakan 

simple linear regression (SLR). 

Hasil: Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah memiliki 

pengaruh positif terhadap iklim sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah yang digambarkan 

dengan komptensi, motivasi dan kepribadian, jika ditingkatkan maka akan meningkat pula 

kualitas iklim sekolah ke arah positif. 

Kata Kunci: iklim sekolah, kepemimpinan, sekolah menengah kejuruan. 
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I. PENDAHULUAN 

Sekolah sebagai suatu sistem terbuka, dimana kondisi internal tidak bisa menutup akses akan pengaruh dari 
lingkungan eksternal. Perkembangan sains dan teknologi saat ini tidak dapat dihentikan, berdampak pada tatanan 
kehidupan manusia seperti pola tingkah laku, interaksi satu sama lain bahkan pada tatanan kepribadiannya atau 
dengan kata lain lingkungan dan suasana hidup masyarakat. Berbagai kebutuhan dan ambisinya seakan menjadi 
haus untuk terus menerus berinovasi guna memenuhi kebutuhan dan tuntunan zaman distrupsi saat ini. Namun tidak 
dapat dipungkiri bahwa dampak perkembangan sains dan teknologi tersebut juga terjadi pada tatanan kehidupan 
sosial di sekolah. 

Membangun ekosistem sekolah yang adaptif menjadi penting dalam rangka penyesuaian dengan berbagai 
perubahan lingkungan ekternal yang begitu cepat. Baru saja era revolusi industri 4.0 menjadi hal menarik dikaji pada 
tatanan persekolahan. Tantanga-tantangan era ini menjadi kekhawatiran bagi sekolah, namun juga menjadi 
kesempatan untuk mengembangkan kualitas pendidikan. Kini sudah masuk pada era society 5.0. Ada 10 kualifikasi 
utama (skills) pekerja yang dibutuhkan employers pada era revolusi industri 4.0 ini, yaitu positive work habits, 
leadership, communication, technical, writing, English, problem solving, reading, computer, dan team work (WB, 
2014). Hal inilah yang menjadi tantangan sekolah dalam melaksanakan pendidikan. Bagaimana sekola dapat 
menciptakan pendidikan yang mampu menghasilkan 10 kualifikasi lulusan yang dibutuhkan mereka untuk dapat 
adaptif serta kompetitif di era revolusi industri 4.0. 

Sebagai makhluk sosial, tidak ada yang bisa hidup sendiri begitu juga dengan kehidupan sosial di sekolah. 
Hal ini menggambarkan bahwa setiap individu di sekolah memiliki kecenderungan berkelompok dan berinteraksi satu 
sama lain dalam lingkungan kehidupan yang pada akhirnya akan membentuk sebuah ekosistem sekolah. Melalui 
ekosistem inilah tercipta suasana yang mengespresikan pola tingkah laku, suasana hati dan sekaligus membentuk 
sebuah milieu kelompok. Dalam kajian perilaku organisasional inilah yang disebut dengan iklim organisasional (Hoy 
& Miskel, 2014; Tubbs & Garner, 2008). 

Penciptakan ekosistem sekolah yang adaptif dengan perkembangan yang terjadi menjadi tantangan tersendiri 
bagi sekolah. Dimana sekolah harus berusaha menciptakan suasana sekolah, lingkungan pendidikan serta sekaligus 
pola interaksi atara guru, siswa, tenaga kependidikan bahwan dengan lingungan luar secara nyata. Bukan hanya 
melalui teknologi di dunia maya. Maka kontribusi dari kepemimpinan kepala sekolah akan sangat menentukan 
pembetukan sebuah kualitas dan kondisi lingkungan sekolah yang selanjutnya disebut sebagai iklim sekolah ini. 
Sebauah ekosistem sekolah yang adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sains dan teknologi 
serta dapat menjawab tantangan masa depan. 

 

II. METODOLOGI 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan desain 
korelasional. Penelitian ini dilaksanakan di 30 SMK di Kota Sukabumi, dengan responden 243 orang guru yang 
memiliki pengalaman mengajar di atas 5 tahun. Analisis data dilakukan dengan menghitung kontribusi varibel bebas 
pada variabel terikat menggunakan simple linear regression (SLR) (Arikunto, 2010; Akdon, 2008). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah memiliki pengaruh positif terhadap iklim 
sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah yang digambarkan dengan komptensi, motivasi dan kepribadian, jika 
ditingkatkan maka akan meningkat pula kualitas iklim sekolah ke arah positif. Adapun secara terperinci dapat dilihat 
pada uraian berikut ini: 

Analisis Koefisien Korelasi 

Analisis koefisien korelasi dihitung dengan bantuan SPSS 22.0 for Windows. Nilai korelasi variabel 
Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Iklim Sekolah dilihat pada nilai korelasi Pearson Product Moment. Hasil 
perhitungan dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. 
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Tabel 1. 

Korelasi Antara Kepemimpian Kepala Sekolah Dengan Iklim Sekolah 

Correlations 

 
Kepemimpinan 
Kepala Sekolah 

Iklim 
Sekolah 

Kepemimpinan Kepala 
Sekolah 

Pearson Correlation 1 .477** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 243 243 

Iklim Sekolah Pearson Correlation .477** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 243 243 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Berdasarkan output SPSS pada tabel 1 di atas, nilai korelasi yang diperoleh untuk Kepemimpinan Kepala 
Sekolah terhadap Iklim Sekolah, didapatkan rhitung sebesar 0,477, untuk α = 0,01 dengan df: 241 dan uji 2-tiled maka 
diperoleh rkritis sebesar 0,181. Karena rhitung= 0,477 > 0,181 berarti terdapat hubungan (korelasi) antara 
Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Iklim Sekolah. Uji signifikasi diperoleh nilai signifikan 0,000 yakni lebih kecil 
dari nilai probabilitas 0.01, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan. Maka kesimpulan yang dapat diambil 
adalah terdapat hubungan signifikan antara Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Iklim Sekolah. 

Hasil perhitungan dengan bantuan SPSS 22.0 for Windows nilai koefisien determinasi variabel Kepemimpinan 
Kepala Sekolah terhadap Iklim Sekolah dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui 
besarnya r2 = 0, 228 atau 22,8% artinya variasi didalam variabel Iklim Sekolah dapat dijelaskan oleh variasi dalam 
variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah. 

Tabel 3.  
Model Summaryb 

Model 

Change Statistics 

R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .228a 71.101 1 241 .000 

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Kepala Sekolah 
b. Dependent Variable: Iklim Sekolah 

 

Analisis simple linear regression (SLR) 

Rumus persamaan regresi antara variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Efektivitas Sekolah 
adalah Ŷ = a + bX1. perhitungan dengan bantuan SPSS 22.0 for Windows diperoleh hasil seperti pada tabel 3. berikut 
ini: 

Tabel 3 
Persamaan Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 2.308 .220  10.487 .000 

Kepemimpinan Kepala 

Sekolah 
.467 .055 .477 8.432 .000 

a. Dependent Variable: Iklim Sekolah 

 

Berdasarkan tabel 3. di atas persamaan regresi Y atas X, adalah Ŷ = 2,308 + 0,467X, dan karena koefisien 
X dalam persamaan adalah positif yaitu 0,347 maka Kepmimpinan Kepala Sekolah berpengaruh positif terhadap 
Iklim Sekolah. Dengan persamaan regresi tersebut dapat diinterprestasikan bahwa jika variabel Kepemimpinan 
Kepala Sekolah (X) dengan Iklim Sekolah (Y) diukur dengan instrumen yang dikembangkan dalam penelitian ini, 
maka setiap perubahan skor Kepemimpinan Kepala Sekolah sebesar 10 satuan dapat diestimasikan skor Efektivitas 
Sekolah akan naik sebesar  4,67. 
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Kriteria pengujian persamaan regresi adalah diterima jika probabilitas lebih kecil dari alpha = 0,01. 
Berdasarkan tabel di atas nilai probabilitas sebagaimana ditunjukkan pada kolom Sig/Significance adalah 0.000 
sehingga nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0,01. Dapat disimpulkan koefisien regresi signifikan, atau 
Kepemimpinan Kepala Sekolah (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Iklim Sekolah.  

 

Pembahasan 

Lingkungan sekolah yang tertib, aman dan disiplin, hubungan antara warga sekolah (kepala sekolah, guru, 
tenaga kependidikan, siswa) serta perilaku warga sekolah dalam kegiatan pembelajaran yang mencerminkan iklim 
sekolah harus diciptakan secara baik (Daryanto & Tarno, 2015). Freiberg dan Stein (Macneil, Prater, & Busch, 2009, 
hlm. 75) menjelaskan iklim sekolah sebagai jantung dan jiwa dari sekolah dan esensi dari sekolah yang menarik guru 
dan siswa untuk mencintai sekolah sehingga ingin menjadi bagian dari sekolah tersebut. Iklim sekolah yang baik 
akan meningkatkan prestasi akademik siswa dan meningkatkan keterampilan sosial dan emosionalnya (Huang, 
Xiao, & Huang, 2013, hlm. 26). Hal tersebut memungkinkan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan program 
pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan baik pula. Disini peran kepemimpinan kepala sekolah diperlukan, 
berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah dapat mempengaruhi 
terciptanya iklim sekolah. Baik dan buruknya iklim sekolah yang terbentuk tergantung dari pengaruh kepemimpinan 
kepala sekolah. 

Kepemimpinan kepala sekolah yang akan berpengaruh pada iklim sekolah yang digambarkan dengan 
lingkungan order, safety, and discipline, academic outcomes, social relationships, school facilities, dan school 
connectedness (Cohen dan Freiberg dalam Zullig, et. al. (2010) bukanlah kepemimpinan yang berdiri atas dasar 
kekuatan formal yang hanya mempunyai otoritas. Akan tetapi kepemimpinan yang dijalankan atas dasar 
kemampuan yang dimilikinya meliputi kepribadian, motivasi dan kompetensi. Hal tersebut seiring dengan pernyataan 
John Gardner pada tahun 1986-1988 (Razik & Swanson, 1995, hlm. 48) mengemukakan bahwa kepemimpinan lebih 
dari sekedar menduduki suatu otoritas, kendati posisi otoritas yang diformalkan mungkin sangat mendorong proses 
kepemimpinan, namun sekedar menduduki posisi itu tidak menandai seseorang untuk menjadi pemimpin. 
Suharsaputra (2013, hlm. 83) iklim sekolah akan memberi pengaruh pada perilaku guru dalam melaksanakan 
tugasnya di sekolah. Pentingnya kepala sekolah memerhatikan iklim yang ada dalam organisasi sekolah merupakan 
suatu gambaran bahwa pencapaian tujuan sekolah akan banyak ditentukan oleh bagaimana pengelolaan lingkungan 
sekolah sebagai pembentuk iklim sekolah, mendorong pada situasi kondusif bagi guru dan tenaga kependidikan 
lainnya untuk melaksanakan tugasnya dengan produktif. 

Sehingga kepala sekolah yang menjalankan kepemimpinan dengan dibarengi kapasitas yang mumpunilah 
yang akan mampu menciptakan iklim sekolah dengan baik. Oleh karena itu, kepala sekolah sebagai pemimpin 
dalam sebuah lembaga pendidikan yang memiliki tugas berat dalam menciptakan iklim sekolah yang baik, dengan 
harapan bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku warga sekolah menuju sesuatu yang baik pula. Yukl 
(2010, hlm. 3) mengemukakan bahwa kepemimpinan mencerminkan proses yang disengaja dari seseorang untuk 
menekankan pengaruhnya yang kuat terhadap orang lain untuk membimbing, membuat struktur, memfasilitasi 
aktivitas dan hubungan di dalam kelompok atau organisasi. 

Apalagi jika dalam hal menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif sebagai gambaran ekosistem 
adaptif bagi sekolah, sangat penting kepala sekolah menunjukkan perannya. Tantangan era revolusi industry 4.0 dan 
era society 5.0 semakin didepan mata, dimana era tekonolgi yang semakin tak terkendali memberikan dapat positif, 
sekaligus juga dampak negeatif bagi pendidikan. Dengan demikian penting bagi kepala sekolah mengendalikan dan 
mengontrol perubahan iklim sekolah yang terjadi saat ini. Namun, kepala sekolah tanpa kemampuan tidaklah 
mungkin dapat melakukan itu. Kemampuan kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, 
kepribadian maupun motivasinya harus senantiasa ditingkatkan dan diperbaiki. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 
mengikuti pelatihan, seminar bahkan workshop tentang kepemimpinan. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif terhadap iklim 
sekolah. Hal tersebut memungkinkan dalam pembentukan iklim sekolah dapat dikendalikan dan dikontrol oleh kepala 
sekolah. Namun kepala sekolah perlu meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan hal tersebut, terutama 
dalam upaya mewujudkan iklim sekolah yang baik untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Kebaruan penelitian 
ini terdapat pada hasil penelitiannya, yaitu adanya pengaruh positif kepemimpinan kepala sekolah terhadap iklim 
sekolah yang digambarkan secara kuantitatif, besaran kontribusi variabel prediktor terhadap variabel responsenya. 
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Abstrak 
 Sejalan memasuki era milenial, dunia telah berada dalam revolusi digital. Perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta didukung arus globalisasi yang semakin pesat menjadi faktor utama 
semakin maraknya penggunaan internet serta media sosial. Maraknya penggunaan internet dan media 
sosial dapat membarui pola kehidupan serta pola perilaku pada individu maupun masyarakat. Tujuan 
penulisan ini untuk menganalisis bagaimana teknologi terutama media sosial mempengaruhi moral 
remaja serta bagaimana upaya yang dilakukan agar degradasi moral pada remaja setidaknya dapat 
teratasi. Merosotnya moral, minimnya pengetahuan bahkan hilangnya karakter pada remaja tampak 
sebagai akibat dari penyimpangan penggunaan media sosial pada kalangan remaja. Penelitian ini dibuat 
menggunakan metode kepustakaan (library research). Penelitian ini digunakan dalam pengumpulan 
informasi dan data secara mendalam lewat bermacam literatur, jurnal, artikel, buku, hasil-hasil riset 
tadinya yang relevan serta rujukan yang lainnya. Degradasi moral di dalam kehidupan kerapkali kita 
dilanda oleh problematika, Degradasi diartikan sebagai kemunduran, penyusutan ataupun kemerosotan 
dari suatu hal. Selain itu, degradasi juga dapat dimaksud dengan perubahan yang menjurus kepada 
kerusakan di muka bumi. Sedangkan moral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai 
budi pekerti. Menurut Widjaja, moral merupakan ajaran baik dan buruk tentang kelakukan dan perbuatan 
(Ma'rufah, 2020). Ini berarti, millenial tengah berada dalam akses yang luas dan bebas, jika teknologi 
tidak dipergunakan secara baik, maka dapat memberikan dampak yang buruk sehingga nantinya dapat 
mempengaruhi moral remaja. Selain itu, terdapat sebagian gejala penyusutan moral yang membutuhkan 
atensi agar berubah ke arah yang lebih baik; tindak kekerasan serta aksi anarkis, aksi curang, pencurian, 
pengabaian aturan yang ada, tawuran antar pelajar, pemakaian bahasa yang kurang baik, tidak toleran, 
kematangan seksual yang sangat dini serta penyimpangannya, penyalahgunaan narkoba serta 
permasalahan lainnya. Ini menggambarkan suatu permasalahan sosial yang dapat diartikan jika mutu 
moral remaja dikala ini terus memburuk, semakin mengalami kemerosotan. Sehingga, butuh adanya 
perhatian lebih dari orang tua secara khusus, masyarakat maupun pemerintah. Penggunaan media sosial 
tentunya memberikan dampak yang positif apabila digunakan secara bijak dan tepat. Remaja yang masih 
butuh pengawasan dan kontrol dari orang tua, karena di usia remaja anak akan sangat mudah mendapat 
pengaruh dari luar apabila tidak adanya pengawasan dari orang tua terhadap aktifitas anak usia remaja. 
Termasuk aktifitas media sosialnya, karena saat ini konten-konten yang ada di media sosial sangat lah 
beragam. Maka, apabila anak usia remaja dalam menggunakan media sosial tanpa adanya pengawasan 
dari orang tua dan minimnya aturan-aturan yang dapat membatasi anak usia remaja dalam menggunakan 
media sosial, hal ini yang akan menyebabkan dampak negatif bagi anak usia remaja. contohnya adalah 
meniru konten-konten negatif yang beredar tersebut dan menganggap konten itu benar dan tidak masalah 
apabila dilakukan pada hal konten-konten yang mereka tiru adalah konten yang tidak ada manfaatnya 
sama sekali dan juga konten yang tidak baik untuk ditiru remaja. 
Kata Kunci: Degradasi Moral, Media Sosial, Remaja 
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PENDAHULUAN 
Dunia saat ini memasuki masa industrialisasi 4.0 yang mana pada masa ini kemajuan ilmu 

pengetahuan dan juga teknologi berkembang pesat di segala penjuru dunia, terutama penggunaan 
internet yang saat ini sangat luar biasa, hampir sebagian besar populasi manusia mengakses internet 
untuk memudahkan segala aktivitas. Contohnya seperti penggunaan internet untuk aktivitas ekonomi, 
pendidikan, transaksi jual beli, ataupun aktivitas sosial. 

Saat ini, sebagian besar masyarakat dunia menggunakan internet untuk mengakses media 
sosial whatsapp, youtube, instagram, facebook, dan satu lagi media sosial yang baru-baru ini viral adalah 
tiktok. Indonesia yang merupakan negara diantara negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar. 
Indonesia berada diurutan keempat sesudah Amerika Serikat yang memiliki jumlah penduduk mencapai 
272 juta penduduk dari data dukcapil kemendagri per juni 2021. 

Dari jumlah penduduk tersebut hampir sebagian besar masyarakat Indonesia mengakses 
internet, sesuai data yang di dapat dari hasil laporan berjudul Digital 2021: The Latest Insights Into The 
State of Digital, pengakses internet di Indonesia menjejak angka 27 juta naik ke angka 202,6 juta dari 
jumlah pengguna internet yang mencapai angka 202,6 juta penduduk lebih dari 170 penduduk 
mengakses media. Maka dari jumlah penduduk Indonesia dapat di presentase kan 61,8% penduduk 
Indonesia yang menggunakan media sosial. 

Media sosial adalah sebuah wadah dimana manusia bisa mengekspresikan dirinya serta 
membantu untuk bisa berinteraksi dengan dunia luar, hal ini tentu memberikan dampak bagi kehidupan 
individu maupun masyarakat, dengan media sosial segala informasi dapat di akses secara mudah dan 
cepat, dan dengan adanya media sosial, individu dapat berinteraksi dengan orang-orang yang latar 
belakangnya berbeda dari segi wilayah, suku, agama, maupun budayanya. 

Penggunaan media sosial tentunya memberikan dampak yang positif apabila digunakan secara 
bijak dan tepat. Namun, bagai pisau bermata dua penggunaan internet ini juga memiliki dampak yang 
negatif apabila tidak digunakan secara bijak dan tepat, hampir semua kalangan menggunakan media 
sosial dari mulai kalangan usia dewasa bahkan pada anak-anak dibawah umur atau kalangan remaja juga 
sudah menggunakan media sosial.  

Remaja adalah dimana seseorang anak dibawah usia dewasa yang membutuhkan pengawasan 
dan perhatian dari para orang tua. Di usia remaja anak akan sangat mudah mendapat pengaruh dari luar 
apabila tidak adanya pengawasan dari orang tua terhadap aktifitas anak usia remaja. Termasuk aktifitas 
media sosialnya, karena saat ini berbagai konten yang tersebar di jejaring media sangat lah beragam, 
mulai dari konten yang positif, dan ada yang negatif seperti konten prank yang terlihat tidak pantas, 
konten kekerasan, konten sara, ataupun konten-konten yang tidak sesuai dengan nilai serta moral yang 
berlaku.  

Degradasi moral ini merupakan sebuah realitas ataupun fenomena dari merosotnya cara 
berprilaku dari seorang individu dan juga kelompok masyarakat, sesuai dalam suatu konteks bangsa 
Indonesia. Maka, apabila anak usia remaja menggunakan media sosial tanpa adanya pengendalian serta 
perhatian dari orang tua, akan menimbulkan dampak negatif bagi anak usia remaja. Contohnya remaja 
yang meniru konten negatif yang beredar dan menganggap konten itu benar dan tidak masalah apabila 
dilakukan. Maka, disinilah yang akan menyebabkan terjadinya degradasi moral pada remaja. 

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana teknologi terutama media sosial 
mempengaruhi moral remaja serta bagaimana upaya yang dilakukan agar degradasi moral pada remaja 
setidaknya dapat teratasi. 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dibuat menggunakan metode kepustakaan (library research). Penelitian ini 
digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam lewat bermacam literatur, jurnal, 
artikel, buku, hasil-hasil riset tadinya yang relevan serta rujukan yang lain guna memperoleh landasan 
teori mengenai permasalahan yang hendak diteliti. Studi kepustakaan dapat memanfaatkan sumber 
kepustakaan untuk sumber data penelitiannya tanpa melaksanakan riset langsung ke lapangan. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Media Sosial 

Konsep  media social terdiri dari kata, “media” dan “sosial”. “Media” sebagai alat komunikasi. 
Kata “sosial” didefinisikan dengan fakta sosial, bahwa tiap individu melakukan tindakan yang dapat 
memberi kontribusi pada masyarakat. Ini berarti, menegaskan pada faktanya media dan segala perangkat 
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lunak adalah “sosial” atau dalam arti keduanya itu adalah produk dari proses sosial (Durkheim dalam 
Fuchs, 2014). 

Berdasarkan definisi diatas, di artikan bahwa media sosial adalah sebuah wadah yang 
memfasilitasi individu atau masyarakat untuk berkomunikasi serta berinteraksi antara satu pengguna 
dengan pengguna lain. Media sosial juga dapat didefinisikan sebagai sebuah platform untuk 
mendapatkan informasi secara cepat serta alat untuk mengekspresikan diri kepada dunia luar.  

Sesuai dengan gagasan Antony Mayfield, menurutnya definisi media sosial; media yang 
pemakainya mudah berpartisipasi, menciptakan peran, terkhusus pada blog, jejaring sosial 
wiki/ensiklopedia online, forum-forum maya, termasuk virtual worlds (dengan avatar/karakter 3D). 
Remaja 

Beberapa para ahli menerangkan, remaja merupakan asal dari kata adolensence yang diartikan 
sebagai tumbuh untuk menjadi dewasa. Maknanya diperluas sehingga mencakup kematangan mental, 
emosional sosial dan kematangan fisik. 
Beberapa definisi remaja menurut pendapat ahli, antara lain: 

 Freud mengartikan masa remaja sebagai fase dimana seseorang memiliki tujuan untuk mencari 
kehidupan seksual yang mempunyai bentuk yang definitif. 

 Charlotte Buhler mengartikan masa remaja sebagai masa kebutuhan isi-mengisi. 

 Spanger menafsirkan bahwa masa remaja merupakan fase pertumbuhan atau perkembangan dengan 
perubahan tata spiritual yang mendasar. 

 Hofman mengartikan masa remaja sebagai masa pembentukan segala aspek sikap yang berkaitan 
dengan dengan segala sesuatu yang dialami seseorang. 

 Harold Alberty berpendapat bahwa masa remaja merupakan suatu periode yang dialami ketika 
berakhirnya masa kanak-kanak sampai awal masa dewasa. 

 Erickson memaknai masa remaja sebagai masa dimana terjadinya krisis identitas atau pencarian jati 
diri seseorang. 

Dapat kita simpulkan, masa remaja merupakan waktu perubahan dari fase anak-anak menuju 
masa dewasa yang ditandai dengan penegasan identitas diri, perubahan emosional, kematangan seks, 
perubahan fisik, serta perubahan yang berkaitan dengan sosial. Dimana pada periode ini, remaja 
cenderung mulai untuk bersosialisasi dengan masyarakat dan mulai mencari kecocokan terhadap 
lingkungan sekitar. 

Pada fase remaja ini, individu dikenal sedang mencari jati diri mereka yang sebenarnya. Manusia 
tidak dapat lagi disebut dewasa namun tidak dapat disebut sebagai anak-anak, sangat terlihat jelas 
perubahan-perubahan pada fisik yang berhubungan dengan proses kematangan jenis kelamin. Selain itu, 
terlihat pula adanya perubahan pada psikososial remaja yang berkaitan dengan berfungsinya seseorang 
dalam lingkungan sosial, seperti dengan menarik diri agar tidak ketergantungan kepada orang tua, 
merancang kehidupan serta membangun sistem-sitem nilai (Gunarsa, 2008). 

Disebutkan bahwa fase remaja ini sebagai fase yang paling diperhatikan dan paling 
berpengaruh, tentu memiliki keunikan tersendiri dibandingkan fase-fase perkembangan manusia lainnya. 
Karena berdampak langsung dalam jangka panjang, memiliki pengaruh pada jiwa seseorang dan individu 
dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan mengendalikan dirinya. 

Status interim berlaku pada remaja selaku dampak dari kedudukan yang diserahkan oleh orang 
tua dan separuh didapatkan dari cara mereka sendiri yang nantinya memberikan prestise tertentu. Status 
ini berkaitan dengan masa peralihan yang mencuat setelah kematangan seksual. Masa peralihan tersebut 
dibutuhkan agar remaja mempelajari, apakah sanggup segala tanggung jawab itu dipikul sendiri ketika 
telah memasuki masa dewasa. Karna itu, sebuah pembelajaran yang emansipatoris dapat mendukung 
remaja untuk lepas dari status interim tersebut agar ketika beranjak ke masa dewasa, ia akan lekat 
dengan rasa tanggung jawab (Fatmawati, 2017). 
Degradasi Moral  

Di dalam kehidupan kerapkali kita dilanda oleh problematika, baik dari permasalahan yang kerap 
terjadi maupun tidak. Bangsa Indonesia dikenal selaku bangsa yang mempunyai warga yang ramah serta 
bermoral baik. Tetapi, tidak bisa dipungkiri jika warga Indonesia tidak terlepas dari adanya degradasi 
moral. Mengharapkan para remaja sebagai generasi penerus bangsa malah berputar dari realitas serta 
keadaan yang jauh dari harapan bangsa sendiri. Yang dimana, degradasi moral tersebut kerap kali 
dialami serta sering terjadi di masa remaja. 
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Degradasi diartikan sebagai kemunduran, penyusutan ataupun kemerosotan dari suatu hal. 
Selain itu, degradasi juga dapat dimaksud dengan perubahan yang menjurus kepada kerusakan di muka 
bumi. Sedangkan moral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai budi pekerti. Menurut 
Widjaja, moral merupakan ajaran baik dan buruk tentang kelakukan dan perbuatan (Ma'rufah, 2020). 
Nilai-nilai perilaku ataupun tindakan manusia yang dapat berupa kebaikan serta keburukan, yang di ukur 
dalam konsep norma agama, tatakrama dan sopan santun, norma hukum maupun norma adat istiadat 
setempat merupakan konsep dasar moral.  

Apabila di definisikan keduanya maka bisa kita simpulkan jika degradasi moral yakni suatu 
realitas ataupun fenomena dari merosotnya cara berprilaku individu dan juga kelompok masyarakat, 
sesuai dalam suatu konteks bangsa Indonesia. Selain itu, degradasi moral dapat disimpulkan dengan 
turunnya kesadaran dalam berkelakuan yang serasi dengan tatanan dan norma yang ada akibat dari 
lemahnya kesadaran untuk taat kepada hukum, sedangkan hukum tersebut tertulis di dalam hati manusia 
berupa nilai (Ma'rufah, 2020). 

Dikala ini, generasi millenial kerapkali terdengar oleh kita, secara sederhana bisa diartikan 
selaku insan yang memiliki jalinan hubungan atau keterkaitan erat dengan media social dengan alat 
komunikasi semacam gadget serta beberapa barang digital yang lainnya. Ini berarti, millenial tengah 
berada dalam akses yang luas dan bebas, jika teknologi tidak dipergunakan secara baik, maka dapat 
memberikan dampak yang buruk sehingga nantinya dapat mempengaruhi moral remaja. 

Ilmuwan Sosiologi, Kartono memaparkan jika juvenile delinquency ialah indikasi patologis sosial 
remaja diakibatkan dari sebuah wujud pengendalian sosial, dampaknya dari remaja tersebut akan 
terbentuk sikap menyimpang. Santrock memaparkan “kenakalan remaja ialah kumpulan bermacam sikap 
remaja yang sulit diterima secara sosial sehingga timbul aksi kriminalitas” (Subadi, 2008). 

Selain itu, terdapat sebagian gejala penyusutan moral yang membutuhkan atensi agar berubah 
ke arah yang lebih baik; tindak kekerasan serta aksi anarkis, aksi curang, pencurian, pengabaian aturan 
yang ada, tawuran antar pelajar, pemakaian bahasa yang kurang baik, tidak toleran, kematangan seksual 
yang sangat dini serta penyimpangannya, penyalahgunaan narkoba serta permasalahan lainnya.  

Ini menggambarkan suatu permasalahan sosial yang dapat diartikan jika mutu moral remaja 
dikala ini terus memburuk, semakin mengalami kemerosotan. Sehingga, butuh adanya perhatian lebih 
dari orang tua secara khusus, masyarakat maupun pemerintah. Biasanya, pada era modern persaingan 
manusia untuk berkompetisi semakin berat guna meraih kesuksesan. Keadaan yang demikian, jelas 
dapat memberikan tekanan mental bagi tiap anggota masyarakat serta banyak orang yang akan 
menghadapi kekecewaan terhitung di dalamnya para remaja. 
Dampak Konten Media Sosial Terhadap Perubahan Moral Remaja 

Remaja adalah usia dimana seseorang anak berada difase perubahan dari anak-anak menuju 
usia dewasa, pada saat itu seorang anak memiliki rasa keingintahuan yang tinggi terkait segala yang ada 
disekitarnya, oleh sebab itu pada usia remaja anak harus mendapatkan pengawasan dan juga perhatian 
dari orang tua atau pun pihak-pihak terkait seperti guru disekolah untuk bisa memantau segala 
aktivitasnya, baik di lingkungan rumah yang menjadi tanggung jawab orang tua maupun di lingkungan 
sekolah yang menjadi tugas dari seorang guru.  

Hal ini harus dilakukan karena saat ini kondisi pergaulan anak remaja sangatlah jauh dari norma-
norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Salah satu aspek pemicu hal semacam ini terjadi 
yakni berkat kian berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat, seperti penggunaan 
internet untuk media social. Kita ketahui bersama bahwa pada masa sekarang ini hampir seluruh 
masyarakat menggunakan media sosial dari mulai anak-anak hingga orang dewasa. 

Penggunaan media sosial seperti instagram, facebook, atau twitter akan memberikan dampak 
baik positif maupun negatif karena di dalam media sosial kita ketahui kita bisa mengakses segala 
informasi dengan cepat dan mudah dan didalam media sosial kita akan disuguhkan banyak sekali jenis 
konten dari mulai konten untuk anak–anak sampai dengan konten dewasa, lalu disini yang akan menjadi 
permasalahan adalah apabila konten yang ada dimedia sosial ini bebas untuk diakses seluruh kalangan 
yaitu konten yang seharusnya di akses oleh orang dewasa dapat dilihat oleh anak remaja. 

Hal ini tentu akan berdampak pada perkembangan anak usia remaja yang dikhawatirkan dengan 
terus menerus mengakses atau melihat konten-konten yang tidak seharusnya ia lihat seperti konten 
tindakan asusila, konten kekerasan, konten bullying, konten isu sara, ataupun konten budaya luar yang 
tidak seharusnya mereka lihat. Hal inilah yang akan memberikan dampak buruk terhadap anak usia 
remaja yaitu salah satu dampak buruknya yakni terjadinya degradasi moral pada anak usia remaja.  
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Berikut bentuk degradasi moral yang disebabkan oleh adanya konten di media sosial: 
1. Menimbulkan perilaku menyimpang pada remaja seperti penyalahgunaan narkoba dan minuman 
beralkohol, bullying, seks bebas bahkan maraknya kasus LGBT pada anak usia remaja. 
2. Meniru gaya budaya asing yang bertolak belakang dengan budaya bangsa, contohnya adalah remaja 
yang menggunakan busana terbuka, mewarnai rambut, memasang tatto di tubuh. 
3. Anak remaja yang membangkang kepada orang tua bahkan sampai tega melakukan kekerasan kepada 
orang tua, hal ini biasanya terjadi karena mereka sudah terlalu asik dengan media sosial sehingga sudah 
tidak memiliki rasa empati kepada orang tuanya. 
4. Anak remaja yang melakukan tindakan kriminalitas seperti mencuri, balap liar, judi online, atau lain 
sebagainya. 
5. Munculnya sikap anti sosial pada anak usia remaja (Budha Brahmini & Supriyadi, 2019). 

Suatu penelitian kasus yang telah dilakukan di SMPN 2 Banda Aceh, ditemui terdapatnya 
dampak positif serta negatif dalam pengaksesan media sosial. Dampak positif nya seperti anak- anak bisa 
beradaptasi dengan mudah, mengelola luasnya jaringan pertemanan, bersosialisasi dengan publik, 
membuat anak-anak dapat dengan mudah pula dalam menuntaskan tugas- tugasnya. Kemudian, 
diketahui adanya imbas negatif dari mengakses media sosial ini seperti anak- anak bisa dibuat lalai 
sehingga mereka kurang disiplin serta mencuat rasa malas dalam diri, setelah itu dapat membuat anak- 
anak mencontek karya-karya yang dibuat orang lain, kerap bertengkar akibat terbawa oleh adegan- 
adegan yang kurang baik ataupun beresiko semacam adegan kekerasan di konten media sosial, adegan 
peperangan dan terlebih lagi pornografi, dan yang terakhir dapat membuat anak- anak menjadi tidak 
sopan dalam berbicara ataupun dalam berpakaian sehari- hari. 

Pada studi kasus lain yang dilakukan di SMAN 5 Bandung, media sosial mengakibatkan gaya 
hidup remaja berlaku positif ataupun negatif. Dampak positif diaksesnya media sosial dapat memudahkan 
segala komunikasi bahkan informasi luas. Sedangkan dampak negatif, munculnya sifat konsumtif, 
kurangnya rasa peka terhadap lingkungan sekitar, menjadi individualistis, menginginkan segala sesuatu 
harus didapatkan dengan instan, dan yang terakhir dianggap sebagai sebuah tolak ukur individu yang 
kemudian bisa dikatakan sebagai seorang remaja yang memiliki keeksistensian dalam diri mereka pada 
lingkungannya (Khairuni, 2016).  

Beberapa bentuk degradasi moral yang telah disebutkan sebelumnya telah menjadi bukti bahwa 
konten media sosial memiliki dampak negatif yang luar biasa bagi remaja, walaupun tidak bisa kita 
pungkiri bahwa perkembangan media sosial memiliki banyak dampak positif bagi segala lini kehidupan 
dimasyarakat. Namun apabila penggunaanya tidak hati-hati dan tanpa adanya aturan media sosial akan 
menjadi pisau bermata dua yang sangat berbahaya terutama bagi kalangan remaja yang masih memiliki 
pemikiran yang belum stabil dan harus mendapatkan pengawasan ekstra dari orang tua dalam 
menggunakan media sosial agar kalangan remaja yang nantinya menjadi penerus bangsa memiliki 
kualitas moral yang baik (Nurbayani, Budimansyah, & Juwita Elsa, 2015). 
Upaya Untuk Memperbaiki Atau Mencegah Terjadinya Degradasi Moral Remaja Akibat Konten 
Media Sosial 

Dalam kehidupan bermasyarakat, segala tindakan manusia dibatasi dengan norma ataupun 
ketentuan untuk berperilaku sesuai dengan apa yang dikira baik oleh masyarakat. Tetapi masih banyak 
dilihat segala tindakan tidak sesuai norma tersebut masih ada. Robert M. Lawang mengatakan jika 
penyimpangan sosial ialah seluruh tindakan penyimpangan dari segala norma-norma yang tampak dalam 
masyarakat serta memunculkan usaha dari yang berhak dalam sistem tersebut guna memperbaiki sikap 
menyimpang.  

Kemerosotan moral ialah perihal yang sangat serius. Kala kita memandang jika kepribadian 
moral remaja yang tengah duduk di bangku sekolah dikala ini sangat memprihatinkan. Ini artinya, butuh 
adanya upaya guna menyadarkan para remaja akan bahaya nya degradasi moral ini. Upaya yang bisa 
dilakukan salah satunya yakni pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter selaku pembelajaran yang menanamkan serta mengedepankan nilai-nilai 
luhur bagi para siswa dan siswi, hal inilah yang nantinya membuat mereka bisa mempunyai kepribadian 
yang baik, sehingga dapat membawanya di lingkungan terdekat seperti keluarga, masyarakat ataupun 
selaku warna negara. Dengan mengupayakan pembelajaran karakter yang lebih baik, setidaknya paling 
utama sejak kanak- kanak, sekolah dasar sampai pada sekolah menengah. Pendidikan karakter ini ialah 
dasar yang paling utama (Prasetiawati, 2018). 
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Saat anak berada pada jenjang sekolah menengah atas, disini lah mental serta karakter anak 
tersebut tercipta. Tetapi kenyataan yang berlangsung bertolak belakang dengan usaha remaja dalam 
membentuk karakternya, remaja yang cenderung mengalami gonjangan pada diri, serta pengaruh negatif 
yang dapat berdampak pada bermacam rupa penyimpangan salah satunya akibat media sosial ini.  

Orang tua merupakan sisi utama yang dapat mengupayakan degradasi moral. Pada era 
teknologi yang merajalela ini, kerap kali kita melihat bahwa anak yang masih berada pada bangku 
sekolah, mereka bahkan sudah memiliki gadget sendiri, para orang tua yang memberikannya kepada 
anak merupakan hal yang dikira harus dan wajib. Dengan alasan untuk memantau mereka, untuk lebih 
mudah berkomunikasi ketika tidak sedang bersama orang tua. Namun, tanpa sadar anak yang masih 
tergolong dibawah umur dapat mengakses konten-konten negatif tersebut. Mereka akan asik dengan 
dunia mereka sendiri, memilih untuk tidak bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, malas untuk 
melakukan hal-hal yang lain, apalagi dapat memperparah moral. 

Orang tua maupun orang dewasa lainnya berperan penting untuk memfilter semua konten media 
sosial bagi anak dan mencegah dampak buruk yang terjadi. Orang tua bisa mempertimbangkan dengan 
alasan apapun agar tidak memberikan ponsel pada anak yang masih duduk di di bangku TK atau Sekolah 
Dasar. Bila adanya keharusan untuk memberikan ponsel pada mereka sebaiknya orang tua tidak 
mengizinkan mereka untuk mengakses internet dengan mudah. Kemudian, dengan memperkenalkan 
anak pada bahayanya media sosial dan media massa ketika di akses dengan berlebihan (Arba'iyah, 
2017). 

Berikutnya dengan menanamkan pendidikan agama dan mencontohkan penerapannya kepada 
anak. Anak-anak lebih bias untuk meniru prilaku yang positif dari pada membagikan nasehat yang 
dianggap rumit. Intinya para orang tua lah yang penting dan sangat berarti dalam perkembangan moral 
anak. Pendidikan dalam keluarga wajib diperkuat sedari dini, supaya anak nantinya dapat tumbuh dengan 
bertanggung jawab pada dirinya dan orang tua dapat memastikan apakah si anak aman dari berbagai 
macam kendala dari luar ataupun dari dalam diri anak. 

Selain dengan memberikan sosialisasi kepada anak usia remaja mengenai dampak-dampak 
konten media sosial, hal ini dapat di laksanakan oleh orang tua, guru, ataupun pihak-pihak lain seperti 
komunitas sosial, perlunya kebijakan pemerintah yang lebih ketat untuk membatasi penggunaan media 
sosial pada anak usia remaja yaitu  dengan melakukan sensor terhadap konten-konten yang negatif dan 
penggunaan aturan usia dalam menggunakan media sosial, pendampingan dan pengawasan ekstra 
orang tua terhadap aktivitas anak usia remaja dalam menggunakan media sosial, serta memberikan 
pencerahan terkait selfcencor dengan lebih di kuatkan dengan nilai-nilai agama. 
KESIMPULAN 

Indonesia yang merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi keempat sesudah 
Amerika Serikat dengan jumlah penduduk mencapai 272 juta penduduk dari data dukcapil kemendagri 
per juni 2021. Dari jumlah pengguna internet yang mencapai angka 202,6 juta penduduk lebih dari 170 
penduduk mengakses media. Maka dari jumlah penduduk Indonesia dapat di presentase kan 61,8% 
penduduk Indonesia yang menggunakan jejaring media massa.  

Penggunaan media sosial tentunya memberikan dampak yang positif apabila digunakan secara 
bijak dan tepat. Remaja adalah dimana seseorang anak dibawah usia dewasa yang masih butuh 
pengawasan dan kontrol dari orang tua, karena di usia remaja anak akan sangat mudah mendapat 
pengaruh dari luar apabila tidak adanya pengawasan dari orang tua terhadap aktifitas anak usia remaja. 
Termasuk aktifitas media sosialnya, karena saat ini konten-konten yang ada di media sosial sangat lah 
beragam. 

Maka, apabila anak usia remaja dalam menggunakan media sosial tanpa adanya pengawasan 
dari orang tua dan minimnya aturan-aturan yang dapat membatasi anak usia remaja dalam menggunakan 
media sosial, hal ini yang akan menyebabkan dampak negatif bagi anak usia remaja contohnya adalah 
banyaknya anak usia remaja yang akan meniru konten-konten negatif yang beredar tersebut dan 
menganggap konten itu benar dan tidak masalah apabila dilakukan pada hal konten-konten yang mereka 
tiru adalah konten yang tidak ada manfaatnya sama sekali dan juga konten yang tidak baik untuk ditiru. 
Maka, disinilah yang akan menyebabkan terjadinya degradasi moral pada remaja. Hal yang seperti ini 
akan mempengaruhi masa depan anak usia remaja yang akan menjadi generasi penerus bangsa. 

Dampak media sosial yang dapat menimbulkan degradasi moral, maka diperlukannya upaya 
untuk mencegah serta mengatasi permasalahan degradasi moral tersebut, upaya-upaya tersebut tidak 
hanya menjadi tugas orang tua semata melainkan tugas masyarakat untuk dapat bersama-sama 
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mengawasi dan memberikan aturan kepada anak usia remaja agar bisa menggunakan media social 
dengan bijak.  
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Abstrak 

Salah satu tradisi di lingkungan keraton Yogyakarta yang masih dilakukan sampai saat ini 

disetiap tahunnya yaitu upacara peringatan kenaikan takhta Sri Sultan Hamengku Bawono X. 

Terutama pada masa pandemi covid-19 dan setelahnya peda masa kebiasaan baru, segala aspek 

kehidupan terutama pelaksanaan upacara tradisi haruslah melalui penyesuaian. Meskipun 

begitu, kraton Yogyakarta merasa tetap perlu melakukan upacara peringatan penobatan tahta 

Sultan dengan beberapa penyesuaian. Pentingnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

prosesi upacara pada masa pandemi covid-19 serta menemukan nilai karakter religius dalam 

upacara Peringatan Penobatan Takhta Sultan Hamengkubuwono X. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif deskriptif yang menekankan pada data hasil wawancara terhadap abdi 

dalem kraton Yogyakarta dan ahli budaya, observasi langsung, serta disempurnakan dengan 

pengkajian literasi yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi guna 

mengetahui pelaksanaan prosesi, dan pemaknaan terhadap upacara Peringatan Ulang Tahun 

Penobatan Sultan di Kraton  Yogyakarta sehingga ditemukan nilai religiusnya. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa prosesi upacara peringatan penobatan tahta Sultan 

Hamengkubuwono X terdiri dari serangkaian upacara diantaranya ngebluk, ngapem, sugengan, 

dan labuhan. Nilai religi ditemukan pada prosesi tersebut diantaranya berkenaan dengan 

kehidupan manusia, berhubungan dengan alam, serta berhubungan dengan agama dan 

kepercayaan. Pelaksanaan upacara tersebut pada saat pandemi covid-19 dilakukan dengan 

penerapan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga 

jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.  

 

Kata Kunci: nilai religi, pandemic covid-19, peringatan penobatan raja, upacara adat  
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I. PENDAHULUAN 

Kebudayaan merupakan hasil budi daya olah fikir manusia yang mampu mencerminkan sikap dan karakter 
masyarakatnya. Masyarakat Jawa atau orang Jawa terkenal sebagai suku bangsa yang sopan dan halus. 
Bersebab kesopanan dan kehalusan mereka, seringkali enggan menggungkapkan maksud yang sesungguhnya. 
Masyarakat Jawa sering menggunakan simbol dan perlambangan untuk menjelaskan maksud tertentu perilaku 
ataupun perkataanya.  Hal ini juga berkenaan dengan adanya akulturasi budaya dan agama yang dibawa oleh 
para walisongo dalam menyebarkan Islam di Jawa dengan cara menyebarkan agama Islam namun tidak 
menghilangkan adat atau budaya aslinya. Oleh karena itu, kepercayaan tersebut masih terus terpelihara. 

Banyak sekali hasil kebudayaan Jawa yang masih berkembang di masyarakat, misalnya cerita rakyat, bahasa 
daerah, makanan tradisional, dan upacara adat. Wintala (2017) mengungkapkan bahwa upacara adat di Jawa 
berhubungan dengan tiga hal, yaitu berhubungan dengan kehidupan manusia, agama dan kepercayaan, serta 
berhubungan dengan alam. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa sangat mendambakan hubungan 
dinamis antara manusia dengan alam dan Allah Swt. Keraton Yogyakarta  merupakan salah satu bukti 
keterjagaan budaya dan tradisi di masyarakat Jawa. Hal ini menjadi penting untuk dipahami kembali pada era 
modernisasi ini, yang mana saat ini masyarakat Jawa pada umumnya telah melupakan makna dan nilai-nilai yang 
terkandung dalam upacara adat Jawa yang sarat akan keluhuran dan budi pekerti serta mengandung nilai-nilai 
religius. Sumarwati, dkk, (2020) mengungkapkan bahwa saat ini generasi muda mulai meninggalkan budaya lokal 
dan cenderung mempelajari budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Hal tersebut 
selaras dengan pernyataan Fitriah (2019) bahwa sejalan dengan makin pesatnya arus globalisasi, banyak sekali 
tradisi-tradisi yang hampir punah dan telah ditinggalkan oleh masyarakatnya. 

Maka dari itu, pelaksanaan dan pelestarian upacara adat sangat perlu dilakukan. Salah satu upacara yang 
masih dilakukan pada masa pandemic covid 19 yaitu upacara Peringatan Ulang Tahun Penobatan Sultan atau 
disebut Tingalan Jumenengan Dalem. Upacara tersebut merupakan upacara untuk memperingati penobatan 
Sultan yang bertahta, dalam masa ini kepemimpinan oleh Sultan Hamengkubuwono X sebagai pemimpin Keraton 
Yogyakarta. Pada upacara ini terdapat banyak simbol perlambangan yang mengandung nilai religius  cerminan 
kehidupan masyarakat Jawa. Nilai-nilai yang terdapat dalam upacara tersebut tentulah bermanfaat untuk 
diajarkan kembali khususnya bagi generasi muda. Selain itu, upacara Penobatan Tahta Sultan dipercaya harus 
tetap dilaksanakan sebagai wujud syukur dan doa keselamatan meskipun dengan berbagai penyesuaian di masa 
pandemi Covid-19. Maka dari itu, pembahasan prosesi, makna dan nilai religius pada upacara peringatan 
penobatan takhta Sultan Hamengkubuwono X (HB X) menjadi pembahasan yang menarik dan pertama kali 
dilakukan. 

II. METODOLOGI 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan etnografi. Etnografi merupakan 
cabang antropologi yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis, unsur suatu 
kebudayaan atau bangsa (Hanifah, 2010). Maka dari itu penelitian ini bertujuan mendeskripsikan prosesi serta 
nilai religius pada upacara peringatan penobatan Sultan HB X. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive 
sampling. Menurut Notoatmodjo (2010) purposive sampling adalah pengambilan sampel yang berdasarkan atas 
pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dari itu, 
informan yang dipilih adalah abdi dalem, dan keluarga Keraton Yogyakarta yang mampu memberikan informasi 
berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah berupa peristiwa upacara peringatan 
penobatan Sultan HB X, benda budaya berupa ubarampe dan sesaji, informan serta sumber literasi baik buku, 
jurnal, maupun catatan.  

Data dikumpulkan melalui analisis dokumen dan observasi baik secara langsung maupun menyaksikan 
rekaman video, serta teknik wawancara secara mandalam kepada sepuluh orang yang terdiri dari abdi dalem, 
juru kunci, dan ahli budaya. Maka dihasilkan data berupa (1) prosesi upacara peringatan penobatan Sultan HB X 
di masa pandemi covid-19; (2) Makna simbolik prosesi serta nilai religius pada upacara peringatan penobatan 
Sultan HB X. Analisis data yang digunakan merujuk pada teknik analisis interaktif. Mengacu pada teori Miles & 
Huberman, teknik yang digunakan  meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
simpulan.  
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Masyarakat Jawa dalam menjalani kehidupannya mengungkapkan perasaan dan perilakunya dengan 
mengaitkan pada hal-hal yang bersifat simbolis untuk mengungkapkan makna. Makna pada dasarnya terbentuk 
berdasarkan hubungan antara lambang komunikasi (simbol), dan akal budi manusia penggunanya (Verdiansyah, 
2004).  Simbol tersebut tampak dalam berbagai upacara adat. Pradanta dkk (2015)menyebutkan bahwa simbol-
simbol yang dipakai dalam suatu upacara merupakan bentuk komunikasi tidak langsung yang ditujukan baik kepada 
Allah,  sesama manusia, lingkungan dan kepada makhluk Allah lainnya.  

Setiap Sultan yang berkuasa akan mengadakan peringatan penobatan sebagai Sultan setiap tahunnya yang 
bertepatan dengan hari kelahirannya. Berbeda dengan Sultan HB X yang mengambil waktu ketika penobatan beliau 
sebagai Sultan bukan berdasarkan hari lahir.  Pada upacara ini terdiri dari serangkaian acara, diantaranya ngebluk, 
ngapem, sugengan, dan puncak acara digelar labuhan.  Serangkaian acara ini sarat akan nilai-nilai religius yang 
melibatkan hubungan dengan agama Islam. 

A. Prosesi Ngebluk dan Ngapem 

Upacara ini digelar pada Kamis (11 Maret 2021) atau 27 Rejeb Jimakir 1954. Prosesi ini dilakukan secara 
tertutup. Ngebluk ialah prosesi membuat adonan apem. Ngebluk hanya boleh dilakukan oleh para wanita yang 
dipimpin oleh GKR Hemas dan Putri Raja tertua, GKR Mangkubumi. Ngebluk dimulai sekitar pukul 09.00 WIB 
sampai selesai.  Sedangkan prosesi ngapem digelar pada hari Jumat (12 Maret 2021) atau 28 Rejeb Jimakir 1954 di 
Bangsal Sekar Kedhaton. Ngapem merupakan prosesi membuat kue apem. Terkait penerapan protokol kesehatan 
ketika prosesi ngebluk, dan ngapem, sudah cukup baik dilakukan. Seluruh Gusti Kanjeng Ratu dan abdi dalem yang 
bertugas tampak menggunakan masker. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir tentu wajib dilakukan 
karena juga berhubungan dengan pembuatan makanan. Perilaku menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta 
membatasi mobilisasi dan interaksi juga sudah semaksimal mungkin dilakukan. 

Makna upacara ini adalah memohon keselamatan dan ampunan dari Allah Swt. Maka diwujudkan dengan 
membuat jladren atau adonan dan membuat kue apem. Kue apem adalah sejenis kue tradisional Jawa yang terbuat 
dari bahan baku utama tepung beras. Sujaelanto (2018) mengungkapkan bagi masyarakat Jawa, kue Apem 
seringkali digunakan sarana/ ubarampe dalam berbagai jenis sesaji. Apem dipercaya berasal dari kata dari bahasa 
Arab afuum yang berarti pemberian maaf (ampunan) atau pengayoman. Jadi makna apem diyakini sebagai 
perwujudan permohonan maaf dan ampunan kepada Allah Swt. atau sang Pencipta. Dalam agama Islam, refleksi diri 
tersebut disebut muhasabah diri. Sebagaimana yang disebutkan dalam kalam Allah Al Qur’an surah Al Hasyr:18, 
yang artinya sebagai berikut: 

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan 
apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Hasyr: 18). 

Dalam ayat tersebut dijelaskan, bahwa sebagai orang yang beriman hendakya memperhatikan apa saja yang telah 
diperbuat di dunia yang mampu menjadi bekal di akhirat. Salah satu cara muhasabah atau mawas diri adalah 
dengan memohon ampunan kepada Allah atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Maka dari itu, sejatinya 
upacara Peringatan Penobatan Takhta Sultan HB X merupakan salah satu upacara yang bertujuan sebagai 
muhasabah kepemimpinan Sultan HB X. 

B. Prosesi Sugengan 

Upacara Sugengan dilaksanakan pada Sabtu pagi (13 Maret 2021) di Tratag Bangsal Kencana. Prosesi ini 
dipimpin oleh GKR Mangkubumi serta dihadiri Abdi Dalem. Upacara ini berlangsung tertutup, sehingga untuk 
penerapan 5M sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19 cukup baik dilakukan. Makna prosesi Sugengan 
dimaksudkan guna memohon keselamatan dan sebagai ucapan rasa syukur atas karunia Allah Swt. kepada 
keluarga Sultan, abdi dalem, dan masyarakat Yogyakarta. Prosesi sugengan juga sebagai wujud syukur atas segala 
hasil bumi yang sudah diberikan Allah Swt.  
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Gambar 1. Perjalanan Melabuh Ubarampe 
di Parangkusumo 

Ubarampe Sugengan diantaranya berbagai macam tumpeng, pisang sanggan, jajan pasar, ketan kolak apem, 
dan sebagainya. Berdasarkan perlambangan yang sering digunakan masyarakat Jawa,  Tumpeng artinya “metu dalan 
kang lempeng” (lewat jalan yang benar). Menurut Irmawati (2013) makna dari pernyataan tersebut adalah manusia 
dalam kehidupan senantiasa memperhatikan tata laku lurus, menjalankankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-
Nya. Jika dikaitkan dengan upacara tersebut, maka mengandung harapan supaya Sultan beserta masyarakat 
Yogyakarta mampu menempuh jalan yang benar, bertindak sesuai norma sosial dan agama, serta menjauhi segala 
yang bisa menjerumuskan pada hal yang hina. 

Jadi, tumpeng merupakan perlambangan dari harapan masyarakat Jawa supaya diberi petunjuk jalan yang lurus 
oleh Allah Swt. Hal tersebut secara jelas disebutkan Allah dalam Q.S Al Fatihah: 6-7 sebagai berikut. 

“Tunjukilah kami jalan yang lurus (6). (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat 
kepadanya; bukan (jalan) mereka yang dimurkai, dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (7) 

Ayat tersebut memiliki maksud permohonan supaya ditunjuki dan diteguhkan pada jalan yang lurus, yaitu jalan hidup 
yang benar serta membuat bahagia dunia akhirat.  

Selain nasi yang dibentuk tumpeng, disediakan pula nasi atau sega golong. Nasi ini dibentuk bulat-bulat. Golong 
artinya menyatu. Maksudnya menyatu dengan manusia, dan menyatu dengan Allah Swt.. Hal ini menunjukkan bahwa 
setiap manusia tidak dapat dipisahkan dari hubungan manusia dengan Allah Swt., serta hubungan dengan manusia 
lain yang dalam agama Islam biasa disebut habbluminallah dan habbluminannas. Hal tersebut dalam Islam dikuatkan 
dengan Q.S Al Hujurat:10 yang artinya: 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu 
(yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” 

Dari ayat tersebut, jelas sekali Allah menyebutkan bahwa setiap mukmin adalah bersaudara. Maka dari itu, 
hendaknya menjaga hubungan baik antarumat bersaudara dan menghindari perselisihan demi terciptanya kedamaian. 
Allah juga menegasakan untuk senantiasa mengingat dan bertakwa kepada Allah supaya mendapat rahmat. 

Berbagai jajan pasar juga disediakan dalam sugengan. Penggunaan jajan pasar dalam sesaji melambangkan 
perniagaan masyarakat Jawa supaya berhasil. Hal inipun secara jelas juga tertulis dalam Al Qur’an surah Al Baqarah 
ayat 157: 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan 
kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” 

Pada masanya, jajanan pasar digunakan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam di Jawa oleh para 
Walisanga (Achroni, 2017). Maka tidak heran jika jananan tersebut sering dijumpai pada acara-acara adat Jawa. Pada 
jajan pasar biasanya tersedia ketan, dan kolak. Keduanya melambangkan hubungan kedekatan dengan Allah Swt. 
Hal tersebut tentu memuat doa dan harapan Sultan supaya keluarga dan masyaraktnya senantiasa dekat dengan 
Sang Pencipta. 

C. Labuhan 

Labuhan adalah upacara membuang benda-benda keraton dalam bentuk tertentu ke Laut Selatan, Gunung Lawu, 
Gunung Merapi. Pada labuhan hari pertama dilakukan di Pantai Parangkusumo. Ubarampe berupa barang-barang 
Sultan dan sesaji tersebut dibawa ke pendopo Parangkusumo sebelum akhirnya dibawa ke Cepuri Parangkusumo. 
Pada labuhan di pantai parangkusumo, keraton bersama pemerintah setempat memiliki kebijakan bahwa tamu 
undangan dan masyarakat yang boleh datang ke pantai parangkusumo pada saat labuhan yaitu hanya 50% dari 
biasanya. Bahkan panitia hanya menyiapkan 50 kursi tamu. Namun diperkiraan keseluruhannya sekitar 200-300 
pengunjung, sekaligus tamu undangan. 

 

  



326 SEMNAS UNIDA III ISBN: 978-602-6585-86-8                                     
 
 

 

 
Prosesi Labuhan yang kedua yaitu di Gunung Merapi. Setelah waktu zuhur, ubarampe Labuhan Merapi dibawa 

ke bekas rumah Mbah Maridjan di Desa Kinahrejo. Acara yang dilakukan adalah doa bersama, macapatan, dan 
tahlilan hingga tengah malam. Keesokan harinya sekitar pukul 06:30 WIB digelar Labuhan Merapi. Ketika akan naik 
ke puncak merapi, dikarenakan status gunung Merapi sedang siaga pada saat itu serta pandemi, hanya ada sekitar 
20 Abdi Dalem dan 10 relawan yang mengantarkan ubarampe Labuhan hingga ke tempat yang disebut sebagai Sri 
Manganti. 

 
Gambar 2. Doa Sebelum Melabuh Ubarampe di Gn. Merapi 

Lokasi Labuhan yang terakhir adalah di Gunung Lawu. Ubarampe yang diberangkatkan dari Keraton Yogyakarta 
diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah Karanganyar lantas dari pemerintah daerah diserahkan ke juru kunci 
kraton Yogyakarta di Gunung Lawu. Jika pada kondisi biasa, jurukunci Lawu utusan kraton Yogyakarta ini memiliki 
jalur naik tersendiri yaitu melalui jalur Mongkangan. Namun, pada masa pandemi covid-19 labuhan dilaksanakan di 
petilasan cemara kendang, serta tidak banyak diikuti oleh orang lain. 

 
Gambar 3. Labuhan di Hargo Dalem Gn. Lawu 

Terkait penerapan protokol kesehatan ketika labuhan, panitia berusaha mematuhi anjuran pemerintah melalui 
penerapan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi 
kerumunan, serta. membatasi mobilisasi dan interaksi. Ketika di tempat acara, tamu dan seluruh masyarakat yang 
hadir sudah menggunakan masker. Penerapan mencuci tangan pada air mengalir belum maksimal dilaksanakan, 
meskipun begitu panitia menyiapkan handsanitizer di beberapa titik yang menjadi tempat prosesi labuhan supaya 
dapat digunakan oleh panitia, tamu undangan, dan masyarakat. 

Selanjutnya, tentang menjaga jarak dan membatasi interaksi masih belum maksimal dilakukan ketika labuhan di 
pantai parangkusumo. Banyak masyarakat yang ingin menyaksikan langsung prosesi labuhan. Protokol kesehatan 
menjaga jarak cukup sulit diterapkan pada masyarakat umum saat labuhan di pantai parangkusumo. Kurangnya 
kesadaran sekaligus antusias masyarakat yang tinggi untuk menyaksikan dan mengambil benda yang sudah dilabuh 
menjadi penyebab utama masyarakat sulit dikendalikan untuk menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi 
interaksi. Ketika labuhan merapi dan labuhan lawu, masyarakat yang hadir sudah terbatas. Jadi untuk penerapan 
protokol menjaga jarak cukup bisa dilakukan. 

Labuhan pada dasarnya merupakan perwujudan dari filosofi hamemayu hayuning bawana. Hamemayu hayuning 
bawana bermakna selalu mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat dan mendorong terciptanya sikap serta 
perilaku hidup individu yang menekankan keselarasan antarasesama manusia, manusia dengan alam, dan manusia 
dengan Allah Swt. dalam melaksanakan hidup dan kehidupannnya (Marwito, 2004). Labuhan juga perlambangan 
bahwa Sultan membuang hal-hal buruk dilambangkan dengan dilabuhnya benda-benda yang sudah dipakai Sultan 
misalnya kenaka (kuku), rikma (rambut), dan layon sekar serta menggantikan dengan hal-hal yang lebih baik 
dilambangkan dengan nyamping, semekan, ageman dan sebagainya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al 
Qur’an termaktub dalam Surah Al-Qhasas: 77 sebagai berikut: 

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 
akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah 
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(kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” 

Berdasarkan ayat tersebut, sesungguhnya Allah memerintahkan manusia untuk menikmati apa yang telah disediakan 
Allah di muka bumi, serta berbuat baik kepada sesama manusia dan lingkungan.  

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Upacara Peringatan Penobatan Tahta Sultan Hamengkubuwono X masih dapat dilakukan dan merupakan 
agenda rutin kraton yang tidak boleh ditinggalkan sekalipun sedang dalam masa pandemi covid-19. Selain itu, 
upacara ini sebagai napak tilas pendirian keraton Yogyakarta. Guna menyesuaikan adaptasi baru serta mencegah 
penyebaran virus covid-19, maka upacara ini dilakukan dengan penyesuaian penerapan protokol kesehatan. Hal ini 
tentu merupakan hal baru dalam penelitian berkenaan dengan upacara peringatan penobatan tahta Sultan 
Hamengkubuwono X pada era adaptasi kebiasaan baru.  

Upacara tersebut terdiri dari serangkaian acara diantaranya Ngebluk (membuat adonan apem), prosesi Ngapem 
(membuat kue apem), prosesi Sugengan (Slametan), dan prosesi Labuhan di pantai Parangkusumo, gunung Merapi, 
dan gunung Lawu. Pada serangkaian upacara tersebut mengandung makna simbolik yang sarat akan nilai religius. 
Nilai religius tersebut sangat relevan jika diajarkan kembali pada masyarakat Jawa, khususnya generasi muda Jawa. 
Hal ini tentu bermanfaat bagi pelestarian kebudayaan Jawa sekaligus penanaman karakter religi pada era globalisasi. 
Nilai religi yang terdapat dalam upacara peringatan penobatan Sultan Hamengkubuwono X diantaranya berhubungan 
dengan tiga hal, yaitu berhubungan dengan kehidupan manusia, berhubungan dengan alam, serta berhubungan 
dengan agama dan kepercayaan. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Efektivitas sekolah merupakan ukuran dari sumber daya sekolah seperti SDM 

dan fasilitas yang dioptimalkan untuk mencapai tujuan sekolah. Guru salah satu sumber daya 

sekolah yang sangat menentukan tingkat efektivitas sekolah. Studi ini berusaha melihat dari sisi 

lain kontribusi guru terhadap efektivitas sekolah yang biasanya dari kinerja atau performance 

guru yaitu dari sisi efikasi diri guru. 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melihat kontribusi efikasi diri guru sebagai unsur penting 

di sekolah terhadap tingkat efektivitas sekolah.  

Metodologi: Penelitian ini menggunakan studi analisis deskriptif kuantitatif dengan desain 

korelasional. Pengumpulan data dilakukan pada 83 guru SMK Swasta di Kecamatan Ciawi. 

Analisis data dilakukan dengan statistik inferensial dengan bantuan SPSS versi 22.0. 

Hasil: Hasil penelitian berdasarkan analisis statistik menggambarkan bahwa terdapat hubungan 

efikasi diri guru dengan efektivitas sekolah. Selain itu efikasi diri guru juga memiliki kontribusi 

positif terhadap pengingkatan efektivitas sekolah. 

Kata Kunci: efektivitas sekolah, efikasi diri, sekolah menengah kejuruan. 
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I. PENDAHULUAN 

Efektivitas sekolah merupakan ukuran dari sumber daya sekolah seperti SDM dan fasilitas yang dioptimalkan 
untuk mencapai tujuan sekolah. Guru salah satu sumber daya sekolah yang sangat menentukan tingkat efektivitas 
sekolah. Pengoptimalan sumber daya manusia yaitu guru sangat penting dilakukan terutama dalam hal perannya 
menggerakkan roda organisasi sekolah. Maka disinilah mengapa guru perlu memiliki efikasi diri yang baik. guru 
menjadi ujung tombak dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Keyakinan seorang guru dalam menjalankan tugas 
sangat penting, bahkan hal ini menjadi penting dimiliki dalam menunjang peningkatan kinerja individu, sehingga 
pada akhirnya secara kumulatif dapat mencerminkan kinerja organisasi terutama dalam pendekatan efektivitas 
sekolah. 

Berdasarkan survey awal yang dilakukan pada SMK Swasta di Kecamatan Ciawi pada tanggal 25 Mei 2020 
dengan responden 30 orang Guru Tetap Yayasan, menghasilkan fakta tentang efektivtias sekolah sebagai berikut: 

Tabel 1.  

Fakta Rendahnya Efektivitas Sekolah SMK Swasta Kecamatan Ciawi 

No Indikator Efektivitas Sekolah Prosentase 

1 Perencanaan sumberdaya sekolah 65% 

2 Penggunaan sumberdaya sekolah 66% 

3 Pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan program sekolah 56% 

4 Evaluasi pengelolaan sumberdaya sekolah. 62% 

 

Terlebih di era revolusi industri 4.0 menggambarkan perkembangan sains dan teknologi yang semakin 
canggih. Era ini ditandai dengan interaksi digital semakin mendominasi kehidupan manusia dan sistem automisasi, 
sehingga hal tersebut berdampak pada cara berinteraksi, pola tingkah laku dan bahkan kepribadian individu atau 
dengan kata lain mempengaruhi lingkungan hidup masyarakat, tidak terkecuali juga termasuk dunia pendidikan. Era 
ini menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan agar tetap bisa adaptif dan kompetitif. 
Tantangan bagi lembaga pendidikan dalam upayanya mengelola pendidikan secara terencana, sistematis untuk 
mencapai efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pendidikan.  

Ada sepuluh kualifikasi utama (skills) yang dibutuhkan pada era revolusi industri ini, meliputi positive work 
habits, leadership, communication, technical, writing, English, problem solving, reading, computer dan teamwork 
(Ahmad, 2018). Hal inilah yang menjadi tantangan sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga 
pendidikan agar dapat menghasilkan SDM unggul. Menjadi lembaga pendidikan yang memiliki kinerja yang baik, 
dapat adaptif dan kompetitif. 

Sekolah harus berupaya dengan berbagai cara untuk mencapai keberhasilan dengan memberdayakan dan 
memfungsikan sumber daya manusia secara maksimal serta mendayagunakan sumber daya sekolah yang ada 
dalam mencapai sekolah berkualitas. Selain itu juga, sekolah harus mampu meningkatkan kinerja organisasinya, 
sehingga visi, misi serta tujuan sekolah dapat tercapai secara optimal. Salah satu pendekatan pengukuran kinerja 
sekolah adalah efektivitas sekolah. 

Penelitian tentang efektivitas sekolah yang dilakukan oleh (Agassi, 2005) menunjukkan hasil yang menarik,  
terdapat dua hasil penelitian yang dituliskan pada buku yang berjudul World Class Schools: International Perspective 
on School Effectiveness, pertama kemampuan kepala sekolah yang diukur melalui kemampuan memaksimalkan 
jumlah lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan meminimalisir angka dropout. Kedua, 
ekspektasi yang tinggi terhadap siswa. Hal ini dapat memicu para guru untuk bekerja sama dengan siswa untuk 
mencapai tingginya ekspektasi sekolah terhadap siswa akan prestasi dan hasil belajar. Selain itu juga, motivasi guru 
dalam mengajar menjadi penting terutama dalam hal efikasi diri terhadap tugasnya. Selain guru mampu 
bekerjasama dengan siswa dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi menarik dan kondusif, 
efikasi diri seorang guru juga menjadi penting karena hal tersebut dapat berdampak pada aktivitas yang dipilih, 
usaha yang dilakukan dan tetap mempertahankan upaya tersebut. Efikasi diri guru juga menunjukkan keuletan dan 
ketekunannya dalam menjalankan kewajibannya sebagai guru yaitu mendidik, membimbing, mengarahkan bahkan 
sampai pada tatanan menjadi teladan bagi siswa. 

 

II. METODOLOGI 
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Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan desain korelasional (Akdon, 2008). Menganalisis 
dan medeskripsikan data secara mendalam tentang korelasi antara Efikasi diri guru dengan efektivitas sekolah SMK 
Swasta di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Populasi pada penelitian adalah guru-guru SMK Swasta di 
Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, dengan jumlah 104 orang guru swasta yang terdiri dari 9 SMK di Kecamatan 
Ciawi.  

Tabel 2. 

Jumlah Guru SMK Swasta di Kecamatan Ciawi 

No Nama Sekolah Jumlah % 

1 SMK 98 Ciawi 6 5,7 
2 SMK Binasena 6 5,7 
3 SMK Amaliah 1 21 20,2 
4 SMK Amaliah 2 17 16,3 
5 SMK Kusuma Bangsa Yasita 13 12,5 
6 SMK Sumpah Pemuda 2 21 20,2 
7 SMK Wijaya Plus 7 6,8 
8 SMK Wijaya Plus 2 5 4,8 
9 SMK Wisata Satria  8 7,8 

 Total 104 100 

Sumber: Dapodik Dikdasmen Kemendikbud TA 2019-2020 

 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dihitung dengan rumus Slovin berjumlah 83 orang guru SMK 
Swasta di Kecamatan Ciawi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket yang disebat melalui 
google form secara online. Analisis data dilakukan dengan statistik inferensial uji korelasional dengan bantuan SPSS 
versi 22.0 (Arikunto, 2010). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengembangan Efikasi Diri 

Efikasi diri guru adalah keyakinan dalam diri guru terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk meraih 
keberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik yang diukur  menggunakan instrumen berupa kuesioner 
dengan indikator: (a) persepsi terhadap tugas yang dihadapi, (b) keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki, (c) 
aspirasi (ekspektasi) tentang pekerjaan yang ditangani, (d) pengalaman kerja (contoh sukses), dan (e) Ketekunan 
berupaya menyelesaikan pekerjaan. Efikasi diri guru dinilai secara mandiri orang guru itu sendiri sebagai bentuk 
refleksi terhadap keyakinan terhadap kemampuan dirinya (efikasi diri).  

Berdasarkan pengolahan data efikasi diri guru SMK Swasta di Kecamatan Ciawi digambarkan pada table dan 
gambar di bawah ini. 

Tabel 3.  

Deskripsi Data Efikasi Diri 

Kriteria Skor 

Mean 76,10 

Median 75,00 

Mode 75 

Std. Deviation 5,805 

Variance 33,698 

Range 30 

Minimum 61 

Maximum 91 

Sum 6316 
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Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa skor tertinggi empirik yang dihasilkan dari 83 responden adalah 91 
dan skor terendah adalah 61, dengan rata-rata 76,10. Rentang skor adalah 30, skor tengah adalah 75,00, skor yang 
sering muncul adalah 75, skor varian adalah 33,698 dan skor simpangan baku adalah 5,805. Setelah dilakukan 
perhitungan menggunakan rumus Sturges, didapatkan hasil jumlah kelas interval 7 dan panjang interval 4. 
Sedangkan data distribusi frekuensi variabel X1 tersaji pada tabel 4. 

Tabel 4.  

Distribusi Frekuensi Data Variabel Efikasi Diri 

Kelas Interval Frekuensi Absolut (f1) Frekuensi Relatif f1 (%) 

60-64 3 3,6% 

65-69 6 7,3% 

70-74 22 26,5% 

75-79 28 33,7% 

80-84 16 19,3% 

85-89 6 7,2% 

90-94 2 2,4% 

Jumlah 83 100% 

 

Dari tabel 4. di atas dapat dinyatakan bahwa 24 orang (28,9%) dari 83 Guru Tetap Yayasan (GTY) SMK 
Swasta se-Kecamatan Ciawi dikelompokkan kedalam katergori memiliki efikasi diri tinggi, yaitu pada rentang skor 
80-94, sebanyak 50 orang (60,2%) dikelompokkan kedalam kategori kategori memiliki efikasi diri sedang yaitu 
rentang skor 70-79, dan sebanyak 9 orang (10,9%) dikelompokkan kedalam kategori memiliki efikasi rendah yaitu 
pada rentang skor 60-69. Berdasarkan paparan data tersebut maka dapat dijelaskan bahwa jumlah presentase guru 
yang memiliki efikasi diri rendah dan sedang lebih tinggi (71,1%) dari pada guru yang memiliki efikasi diri tinggi 
(28,9%). 

 

 

Gambar 1. Histogram Efikasi Diri 

 

Pengaruh Efikasi Diri dengan Efektivitas Sekolah 
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Hasil pengolahan data menggunakan software SPSS versi 22.0 menunjukkan analisis regresi linier 
sederhana antara efikasi diri (X) dengan efektivitas sekolah (Y) berdasarkan tabel 18. konstranta regresi sebesar 
1,703 dan koefisien regresi sebesar 1,258, sehingga dibuat persamaan regresinya adalah Ŷ = 1,703 + 1,258X, ini 
menunjukkan bahwa hubungan fungsional antara efikasi diri (X) dengan efektivitas sekolah (Y) mempunyai 
hubungan positif.  

Tabel 5. 

Coeficients antara Variabel Efikasi Diri (X) dengan Efektivitas Sekolah (Y) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.960 5.317  .557 .579 

Efikasi Diri (X) 1.258 .070 .895 18.052 .000 

a. Dependent Variable: Efektivitas Sekolah (Y) 

 

Berdasarkan tabel 5. didapatkan nilai probabilitas (Sig.) 0,000, yang berarti kurang dari 0,05, dimana 
persama regresi dinyatakan signifikan jika nilai probabilitas (Sig.) kurang dari α (0,05). Persamaan regresi Ŷ =2,960 
+ 1,258X1 dinyatakan sangat signifikan dan dapat digunakan untuk memprediksi efektivitas sekolah berdasarkan 
skor efikasi diri. 

 

Tabel 6.  

ANOVA antara Variabel Efikasi Diri (X1) dengan Efektivitas Sekolah (Y) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4371.629 1 4371.629 325.884 .000b 

Residual 1086.588 81 13.415   

Total 5458.217 82    

a. Dependent Variable: Efektivitas Sekolah (Y) 

b. Predictors: (Constant), Efikasi Diri (X1) 

 

 

Gambar 2. Diangram Pancar hubungan antara Variabel Efikasi Diri (X) dengan Efektivitas Sekolah (Y) 
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Gambar 2. diatas menunjukkan hubungan antara Variabel Efikasi Diri (X) dengan Efektivitas Sekolah (Y). 
Sumbu X menyatakan variabel efikasi diri (X), sedangkan sumbu Y menyatakan variabel efektivitas sekolah (Y). 
Titik-titik koordinat yang menyatakan hubungan antara Variabel Efikasi Diri (X) dengan Efektivitas Sekolah (Y) yang 
berasal di sepanjang plot persamaan garus lurus bernilai positif, yang berarti hubungan antara Variabel Efikasi Diri 
(X1) dengan Efektivitas Sekolah (Y) adalah positif 1,258. Kenaikan skor para variabel efikasi diri (X1) akan 
menyebabkan kenaikan skor pada variabel efiktivitas sekolah (Y). Titik potong antara sumbu Y dengan garis 
persamaan linier dengan X1 = 0, maka nilai Y = 2,960. Hal ini menyimpulkan bahwa tanpa kehadiran variabel efikasi 
diri (X1), SMK Swasta se-Kecamatan Ciawi sudah memiliki efektivitas sekolah (Y) dengan skor 2,960. 

 

Analisis Regresi dan Korelasi Sederhana Variabel Efikasi Diri (X) dengan Efektivitas Sekolah (Y) 

Analisis koefisien korelasi dihitung dengan bantuan SPSS 22.0 for Windows. Nilai korelasi variabel Efikasi 
Diri (X) terhadap Efektivitas Sekolah (Y) dilihat pada nilai korelasi Pearson Product Moment. Hasil perhitungan dapat 
dilihat pada tabel. 7 di bawah ini. 

Tabel 7. 

Korelasi Antara Variabel Efikasi Diri dengan Variabel Efektivitas Sekolah 

Correlations 

 
Efektivitas 
Sekolah (Y) Efikasi Diri (X) 

Efektivitas Sekolah (Y) Pearson Correlation 1 .895** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 83 83 

Efikasi Diri (X1) Pearson Correlation .895** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 83 83 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 7 di atas, nilai korelasi yang diperoleh untuk X dengan Y sebesar 
0,895 > rtabel = 0,216 berarti terdapat hubungan antara Efikasi Diri terhadap Efektivitas Sekolah. Uji signifikasi untuk 
X1 dengan Y diperoleh nilai signifikan 0,000 yakni lebih kecil dari nilai probabilitas 0.05, yang artinya terdapat 
hubungan yang signifikan. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah terdapat hubungan signifikan antara Efikasi 
Diri terhadap Efektivitas Sekolah pada tingkat sangat kuat. 

 

Tabel 8. 

Coefficients antara Variabel Efikasi Diri (X) dan Efektivitas Sekolah (Y) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.545 6.527  1.003 .319 

Efikasi Diri .918 .065 .844 14.155 .000 

a. Dependent Variable: Efektivitas Sekolah 

 

Berdasarkan tabel 18 di atas, diperoleh thitung = 1,003 atau dengan melihat nilai sig. 0,000 menunjukkan 
bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, artinya bahwa efikasi diri berkontribusi terhadap efektivitas sekolah. Kontribusi 
efikasi diri (X1) yang secara langsung mempengaruhi efektivitas sekolah (Y) = 0,9182 = 0,843 = 84,3%, sedangkan 
15,7% disumbangkan oleh faktor variabel lain. 
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Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara efikasi diri dengan efektivtas 
sekolah, hal ini berdasarkan perhitungan uji regresi linier sederhadan dan uji korelasi menghasilkan persamaan garis 
linier Ŷ =2,960 + 1,258X1. Hal ini berarti kenaikan satu satuan efikasi diri akan menaikan 1,258 satuan efektivitas 
ekolah. Persamaan garis linier ini juga memiliki pengertian bahwa tanpa kehadiran variabel efikasi diri (X), SMK 
Swasta se-Kecamatan Ciawi telah memiliki tingkat efektivitas sekolah sebesar 2,960. 

Analisis korelasi sederhana kedua variabel menghasilkan koefisien korelasi (ry1) sebesar 0,076, sehingga 
didapat nilai koefisien determinasi (ry12) sebesar 0,0058 menunjukkan variabel efikasi diri memberkan kontribusi 
sebesar 0,58% terhadap kenaikan efektivitas sekolah, sedangkan 99,42% disumbangkan oleh faktor-faktor lain. 
Berdasarkan hasil penlitian ini juga diantara 5 indikator yang diajukan ada satu indikator memiliki kriteria kurang 
sebagai terendah dan dua indikator dengan kriteria cukup yaitu ketekunan dalam upaya penyelesaian pekerjaan dan 
dua indikator dalam kriteria cukup yaitu persepsi guru pada tugasnya dan pengalaman kerja.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan kajian teori, kerangka berfikir dan hipotesis yang diajukan, diman efikasi 
diri akan membawa guru meiliki keyakinan dalam diri guru bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk meraih 
keberhasilan dalam menyelesaikan pekerjaan. Keyakinan tersebut mempengaruhi aktivitas yang dipilih, usaha yang 
dilakukan dan tetap mempertahankan upaya tersebut (Baron, Robert A., & Byrne, 2003; George & Jones, 2012; 
Ivancevich, 2010). Keyakinan individu atas kemampuan (capabilities) yang dimilikinya. Meliputi (a) pengalaman 
sukses sebelumnya, (b) contoh sukses dari orang lain yang dijadikan acuan (model), (c) dukungan dari rekan kerja, 
dan (d) kondisi fisik dan emosional yang mendukung. Individu dengan efikasi diri tinggi akan menggunakan 
pengalamannya, contoh-contoh sukses orang lain, dukungan orang lain, dan kematangan emosinya untuk berupaya 
meraih keberhasilan. Selain itu, efikasi diri guru juga mampu meingkatkan kinerjanya, kemudian hal tersebut akan 
meningkatkan efektivitas sekolah.  

Mengoptimalkan sumber daya sekolah melalui pengelolaan yang baik dalam upayanya mewujudkan tujuan 
sekolah inilah yang disebut efektivitas sekolah. Sebagai upaya pencapain efektivitas sekolah ini berkaitan dengan 
kinerja individu yang ada di dalamnya, yaitu kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa bahkan orang tua 
siswa (masyarakat). Guru sebagai ujung tombak dalam pencapaian tujuan pendidikan, dimana kegiatan belajar 
mengajar yang menjadi kegiatan ini dalam pendidikan, kualitasnya akan sangat ditentukan oleh peran seorang guru. 
Selain itu, kepala sekolah memiliki fungsi sebagai leader atau manager, mengelola dan mempengaruhi para guru 
dan staf kependidikan lainnya untuk mau bersama-sama bekerja dalam rangka mencapai tujuan sekolah, disanalah 
muncul umpan balik dari guru dan tenaga kependidikan untuk mau bekerja untuk mencapai efektivitas sekolah. 
Khususnya guru sebagai faktor utama dalam keberhasilan pembelajaran di sekolah.  

Sangat penting bagi seorang guru memiliki daya juang, motivasi bahkan keyakinan didalam dirinya bahwa 
ia mampu bekerja dengan baik dan mampu menyelesaikan tugasnya dengan maksimal (inilah efikasi diri). Jika hal 
tersebut dimiliki oleh setiap guru, maka dengan otomatis kinerjanya akan meningkat dan berkualitas. Kualitas 
pendidikan yang ditentukan oleh kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru juga akan tercapai sesuai dengan 
harapan. Saat itulah maka efektivitas sekolah juga akan tercapai seiring dengan efikasi diri guru yang baik. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ahmad Sjamsuri dan Nani Muliyani (2019) berjudul 
Pengaruh Efikasi diri terhadap Kinerja Guru di SMA PGRI 3 Jakarta, menghasilkan kesimpulan bahwa self-efficacy 
merupakan faktor penting yang mempengaruhi efektivitas kinerja guru SMA di 'SMU PGRI 3 Jakarta. Selain itu juga 
penelitian Santa Manurung (2018) berjudul Peningkatan Efektivitas Kerja melalui Perbaikan Pelatihan, Penjaminan 
Mutu, Kompetensi Akademik dan Efikasi Diri dalam Organisasi Pendidikan, menghasilkan kesimpulan bahwa 
Efektivitas kerja dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta III dapat ditingkatkan dengan melaksanakan 
pelatihan, penjaminan mutu, kompetensi pedagogik, dan self-efficacy. 

Kaitannya dengan hal tersebut penelitian Ade Irwan (2015) berjudul Kepemimpinan Visioner Kepala 
Sekolah dan Kinerja Guru terhadap Efektivitas Sekolah di SD, menghasilkan gambaran bahwa Kepemimpinan 
visioner kepala sekolah dan kinerja guru memberikan pengaruh yang signifikan sedang terhadap efektivitas sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara efikasi diri 
dengan efektivitas sekolah. Variabel efikasi diri guru merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan kontribusi 
pada peningkatan efektivitas sekolah pada SMK Swasta di Kecamatan Ciawi. Adapun cara dan strateginya adalah 
dengan memperbaiki kelima indikator dengan urutan perbaikan ketekunan guru dalam menyelsaikan pekerjaan, 
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persepsi terhadap pekerjaan, pengalaman kerja, keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki dan ekspektasi 
tentang pekerjaan. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Terdapat hubungan positif antara efikasi diri (X) dengan efektivitas sekolah (Y). Nilai koefisien korelasi (ry1) 
sebesar 0,918, sehingga didapat nilai koefisien determinasi (Ry1) sebesar 0,843 menunjukkan variabel efikasi diri 
membeirkan kontribusi sebesar 84,3% terhadap kenaikan efektivitas sekolah. Cara untuk meingkatkan efektivitas 
sekolah melalui penguatan efikasi diri adalah dengan memperhatikan indikator-indikator yang sudah baik untuk 
dipertahankan dan dikembangkan, yaitu aspirasi (ekspektasi) tentang pekerjaan yang ditangani, lingkungan kerja 
yang penuh rasa hormat, hubungan sosial individu, struktur kerja institusional, perencanaan sumberdaya sekolah 
dan pengendalian sumberdaya sekolah. Selain itu, memperhatikan indikator-indikator yang masih rendah untuk 
diperbaiki, yaitu persepsi terhadap tugas yang dihadapi, keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki, pengalaman 
kerja ketekunan dalam menyelesaikan pekerjaan, kebebasan akademik, kekelurgaan di sekolah, penggunaan 
sumberdaya sekolah dan evaluasi Pengelolaan sumberdaya sekolah. 

Kebaruan penelitian ini terdapat pada hasil penelitiannya, dimana pada SMK Swasta di Kecamatan Ciawi 
Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa ada faktor internal guru yaitu efikasi diri yang memiliki hubungan dan 
pengaruh terhadap efektivitas sekolah. 

 

.  
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Abstrak  

Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif di bidang budaya khususnya bagi masyarakat yang 

sudah melestarikan budaya dan kearifan lokal mereka. Salah satu budaya yang terdampak akibat 

pandemi COVID-19 adalah tradisi Ulur-ulur. Tujuan dari penelitian ini untuk (1) mendeskripsikan 

mengenai tradisi Ulur-ulur dan kearifan lokal yang terdapat di dalamnya, (2) mendeskripsikan mengenai 

upaya masyarakat untuk melestarikan tradisi Ulur-ulur yang syarat akan kearifan lokal di dalamnya di 

tengah adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda. Penelitian ini termasuk dalam penelitian 

kualitatif yang menjabarkan data secara deskriptif. Pengumpulan data menggunakan metode snowball 

sampling dengan teknik observasi partisipatif secara pasif dan wawancara mendalam. Validasi data 

menggunakan metode triangulasi sumber dan analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman. 

Hasil dari penelitian ini memberikan warga dan pemerintah suatu terobosan untuk dapat tetap 

melestarikan tradisi Ulur-ulur yaitu dengan pelaksanaan secara sederhana dan taat protokol kesehatan 

serta pemanfaatan media sosial untuk pengabadian pelaksanaan tradisi serta penyebar luasan untuk 

menambah wawasan. 

Kata Kunci : Covid-19, Kearifan lokal, New normal, Tradisi Ulur-ulur. 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia mengalami masa sulit karena menyebarnya wabah virus corona  atau yang disebut 
dengan COVID-19. Banyaknya korban meninggal karena COVID-19 membuat pemerintah harus 
mengambil tindakan tepat dan cepat. Berbagai cara digunakan oleh pemerintah untuk memutus mata 
rantai penyebaran COVID-19 dan mengurangi jumlah korban meninggal. Pemerintah Indonesia 
menerapkan peraturan menjaga jarak atau social distancing, pembatasan sosial berskala besar 
(PSBB), penutupan wilayah tertentu atau lockdown hingga protokol kesehatan penggunaan masker dan 
mencuci tangan. Pemberian vaksin dan penyediaan sarana kesehatan yang memadai bagi masyarakat 
yang terpapar oleh COVID-19 juga menjadi upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah korban 
meninggal akibat COVID-19. Kondisi ini membuat masyarakat harus menerapkan pola hidup baru 
sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah.  

Pulau Jawa menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang menyumbangkan angka kasus 
COVID-19 paling banyak secara nasional (Siboro, dkk, 2021). Hal ini karena penduduk di wilayah pulau 
Jawa yang padat. Menyebarnya COVID-19 memberikan dampak yang besar di berbagai bidang, salah 
satunya adalah di bidang budaya. Pandemi COVID-19 melumpuhkan seluruh kegiatan budaya yang 
ada di masyarakat Jawa. Penyebaran virus yang cepat memberikan dampak negatif bagi masyarakat 
yang sudah melestarikan budaya dan kearifan lokal mereka. Kearifan lokal dilestarikan hingga saat ini 
karena kearifan lokal menjadi suatu identitas bagi suatu masyarakat dan juga sebagai warisan budaya. 
Sesuai dengan yang disampaikan oleh (Machmud, 2013) bahwa kearifan lokal merupakan suatu 
warisan dari nenek moyang yang di dalamnya memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan mengenai 
norma, nilai, dan aturan yang akan membentuk kesadaran masyarakat untuk dapat menunjukkan 
keseragaman. Kearifan lokal juga merupakan suatu hubungan yang damai dan harmonis antara 
masyarakat dan lingkungan alam sekitar seperti yang disampaikan oleh (Dahliani, dkk, 2015). Kearifan 
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lokal sebagai suatu perangkat pengetahuan dan praktik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 
persoalan dengan cara yang baik dan benar menurut (Ahimsa dalam Rais, 2017). 

Kearifan lokal menjadi salah satu unsur dari budaya lokal . Beberapa budaya lokal contohnya 
adalah tarian daerah, lagu daerah, dan upacara adat. Salah satu budaya lokal yang di dalamnya 
terkandung kearifan lokal adalah upacara adat. Di wilayah Kabupaten Tulungagung terdapat suatu 
budaya lokal berupa ritual upacara adat yang disebut dengan tradisi Ulur-ulur. Tradisi Ulur-ulur 
merupakan suatu tradisi yang di dalamnya terkandung kearifan lokal, sejarah, dan juga folklore. Prosesi 
Ulur-ulur yang panjang dan membutuhkan banyak orang untuk terlibat di dalamnya menjadikan tradisi 
Ulur-ulur menarik dan harus dilestarikan. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 pelaksanaan 
tradisi Ulur-ulur membuat masyarakat khawatir karena dapat menyebabkan penyebaran virus yang 
semakin luas dan pada satu sisi masyarakat khawatir karena Ulur-ulur merupakan tradisi yang harus 
tetap dilestarikan agar tradisi tersebut tidak hilang akibat kemajuan zaman. 

Penelitian ini penting untuk memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca 
secara umum mengenai kearifan lokal yang terdapat pada tradisi Ulur-ulur. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan mengenai upaya masyarakat untuk melestarikan tradisi Ulur-ulur yang 
syarat akan kearifan lokal di dalamnya di tengah adanya pandemi COVID-19 yang sedang melanda. 

 
II. METODOLOGI 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menjabarkan data secara deskriptif. 
Pengumpulan data menggunakan metode snowball sampling dengan teknik observasi partisipatif 
secara pasif dan wawancara dengan informan. Peneliti menyusun daftar pertanyaan terkait tradisi Ulur-
ulur sebelum terjun ke lapangan untuk mengambil data. Metode observasi pasrtisipatif secara pasif 
adalah metode dimana peneliti ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan di lokasi namun hanya sebagai 
pengamat. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam di lokasi dengan informan menggunakan 
teknik catat dan one-on-one interview. Teknik one-on-one interview adalah teknik dimana peneliti 
memberikan pertanyaan kepada informan satu per satu kemudian mencatat penjelasan dari informan. 
Data hasil wawancara dari informan kemudian dirangkum dan dipilah sesuai dengan kebutuhan. Data 
yang sudah dipilah oleh peneliti kemudian divalidasi dengan menggunakan metode triangulasi sumber. 
Metode validasi ini dilakukan dengan menyesuaikan data yang sudah diperoleh oleh peneliti melalui 
cara observasi dan wawancara mendalam dengan informan. Data yang sudah divalidasi kemudian 
dianalisis menggunakan metode dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Upacara adat bagi masyarakat suku Jawa merupakan suatu rangkaian acara yang penting dan 
sakral. Upacara adat merupakan suatu kegiatan yang terikat dengan aturan adat istiadat tertentu 
(Rohmah; Asyiah; Hariani, 2014). Masyarakat di wilayah Kabupaten Tulungagung khususnya di Desa 
Sawo, Kecamatan Campurdarat melaksanakan upacara adat setiap satu tahun sekali sebagai bentuk 
melestarikan warisan budaya dari nenek moyang yang diturunkan dari generasi ke generasi. Upacara 
adat ini oleh masyarakat Campurdarat disebut dengan Ulur-ulur. Pelaksanaan tradisi Ulur-ulur oleh 
masyarakat Campurdarat berawal dari folklore mengenai pengembara yang melakukan perjalanan 
untuk mencari ilmu bernama Eyang Jigang Jaya. Dalam perjalanannya, Eyang Jigang Jaya berhenti di 
sebuah telaga di Desa Sawo yang dikenal dengan nama Telaga Buret. Eyang Jigang Jaya yang 
kemudian menjadi penunggu telaga tersebut berkeinginan untuk mendatangkan Dewi Sri sebagai dewi 
kesuburan agar wilayah di Desa Sawo tidak mengalami kekeringan dan bisa mengadakan panen. Versi 
lain mengenai pelaksanaan Ulur-ulur adalah adanya pagebluk wabah penyakit yang menimpa warga 
desa yang dikenal dengan pegebluk meganturan. Hal ini membuat punggawa dari kerajaan melakukan 
semedi atau bertapa untuk mendapatkan petunjuk mengatasi masalah pagebluk wabah penyakit yang 
melanda warga desa. Petunjuk yang diperoleh oleh punggawa kerajaan tersebut untuk mengatasi 
masalah pagebluk wabah penyakit yang melanda warga desa dan membuat wilayah Campurdarat 
menjadi lebih baik adalah dengan mengadakan kendhuri pepetri di Telaga Buret. 

Ulur-ulur merupakan upacara tradisi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan 
juga merupakan pendidikan bagi generasi muda untuk tetap melestarikan alam. Ulur-ulur memiliki 
makna nggawa ulu wektune bumi yang artinya waktu untuk memberikan hasil panen kepada bumi 
sebagai bentuk sedekah bumi. Upacara Ulur-ulur dilaksanakan satu tahun sekali pada hari Jemuah 
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Legi (Jumat Legi) bulan Sela sesuai dengan hitungan dan penanggalan Jawa yang bertempat di Telaga 
Buret. Namun, pada tahun tertentu pada bulan Sela tidak terdapat hari Jemuah Legi, sehingga 
pelaksanaan Ulur-ulur dilakukan pada hari Jemuah Pon. Upacara Ulur-ulur dilaksanakan oleh warga 
dari 4 desa di Kecamatan Campurdarat yaitu Ngentrong, Sawo, Gamping, dan Gedangan. Persiapan 
yang dilakukan sebelum upacara Ulur-ulur di telaga pada hari Jumat adalah persiapan lokasi di telaga, 
kendhuri cikal bakal, dan juga adanya malam tirakatan di Pendhapa Agung Telaga Buret. Pelaksanaan 
Ulur-ulur dibagi menjadi 5 prosesi yang meliputi prosesi arak-arakan, jamasan arca Dewi Sri dan Joko 
Sedono, kendhuri pepetri, larung saji, dan pagelaran seni budaya khas Kabupaten Tulungagung.  

Ubarampe atau sesaji upacara yang diperlukan untuk upacara meliputi sekul suci ulam sari, 
jajan manca warni maesagung, jenang ngapura, gula gimbal gula glising, cok bakal takir, ambeng mule, 
buceng robyong, jenang sengkala, lenga sri gandas wangi, boreh panji anom, kembang manca warni. 
Ubarampe tersebut merupakan pelengkap upacara yang inti, semua ubarampe tersebut akan didoakan 
pada prosesi kendhuri pepetri agar hajat warga dari empat desa yang mengikuti upacara Ulur-ulur bisa 
terpenuhi. Selain ubarampe upacara yang memiliki makna, upacara Ulur-ulur sendiri juga memiliki nilai 
kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat mulai dari nilai religi atau nilai keagamaan karena 
pelaksanaan upacara yang sesungguhnya adalah bentuk rasa syukur warga dari empat desa atas 
keberhasilan panen, nilai sejarah karena Ulur-ulur berkaitan dengan Eyang Jigang Jaya, nilai sosial 
karena upacara Ulur-ulur membutuhkan bantuan warga untuk bergotong royong mempersiapkan 
semua kebutuhan upacara agar upacara dapat berjalan dengan lancar, nilai pendidikan karena melalui 
upacara Ulur-ulur generasi muda dapat mengetahui warisan budaya tak benda yang perlu dilestarikan 
dan juga memberikan edukasi agar selalu menjaga wilayah Telaga Buret agar air telaga yang menjadi 
sumber irigasi persawahan bagi warga dari empat desa tetap tersedia.  

Tradisi Ulur-ulur pernah tenggelam selama hampir 10 tahun karena adanya larangan dari 
Kepala Desa Sawo untuk penyelenggaraan upacara. Hal ini karena kepala Desa Sawo yang 
menganggap bahwa Ulur-ulur merupakan suatu kegiatan yang syirik karena memohon bukan kepada 
Tuhan melainkan pada sebuah telaga. Sesepuh dari empat desa yang tergabung dalam sebuah 
paguyuban yang disebut dengan Paguyuban Sendang Tirta Mulya memberikan pengertian bahwa Ulur-
ulur bukan suatu kegiatan syirik tetapi suatu tradisi yang bertujuan untuk sedekah bumi dan juga bentuk 
rasa syukur atas hasil panen yang sumber irigasinya berasal dari Telaga Buret, sehingga pelaksanaan 
upacara tradisi tersebut bertempat di Telaga Buret. Upaya yang dilakukan oleh Paguyuban Sendang 
Tirta Mulya untuk melestarikan tradisi berhasil membuat tradisi Ulur-ulur bisa diselenggarakan kembali. 

Pandemi COVID-19 yang menyebar memberikan dampak negatif pada bidang budaya. Hal ini 
membuat warga masyarakat takut untuk bepergian dan bersosialisasi. Kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah untuk mengatasi pandemi membuat warga masyarakat mulai beradaptasi dengan 
kebiasaan baru. Kebiasaan baru penggunaan masker, gerakan mencuci tangan dengan sabun, 
menjaga jarak, dan penutupuan wilayah tertentu atau lockdown mulai diterapkan. Kebiasaan baru 
sesuai dengan metode dari WHO untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dapat 
mengurangi penyebaran COVID-19 (Fauziah, dkk, 2021). Pandemi yang berkepanjangan membuat 
masyarakat khawatir untuk tetap dapat mempertahankan tradisi Ulur-ulur. Nilai-nilai kearifan lokal yang 
terkandung dalam tradisi ini membuat warga masyarakat Campurdarat mulai untuk mempertimbangkan 
pelestariannya di tengah adanya pandemi COVID-19. Program vaksinasi yang diterapkan oleh 
pemerintah memberikan harapan baru bagi masyarakat. Melalui program vaksinasi warga mulai berani 
untuk bersosialisasi dan mengambil langkah untuk pelestarian tradisi Ulur-ulur.  

Di era kebiasaan baru atau era new normal 2021 ini tradisi Ulur-ulur mulai dilaksanakan 
kembali setelah tahun sebelumnya tidak dilaksanakan. Pelaksanaan tradisi Ulur-ulur dilangsungkan 
dengan sederhana dan sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Prosesi 
arak-arakan yang biasanya melibatkan banyak peserta yang berasal dari empat desa yaitu Ngentrong, 
Sawo, Gamping, Gedangan, dan tamu undangan, pada era kebiasaan baru peserta yang mengikuti 
arak-arakan sebagian besar merupakan sesepuh desa Sawo dan perwakilan dari empat desa. Titik 
mulai arak-arakan yang pada era normal berawal dari halaman SMAN 1 Campurdarat, pada era 
kebiasaan baru hanya berawal dari pintu masuk telaga dan berakhir di halaman telaga. Selain itu, 
pagelaran kesenian khas Kabupaten Tulungagung yang meliputi, reog kendhang, tayub, dan juga 
wayang kulit ditiadakan untuk mencegah terjadinya kerumunan masyarakat yang dapat menjadi 
penyebab penyebaran virus. 
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Pelaksanaan tradisi Ulur-ulur pada era kebiasaan baru ini hanya berfokus pada jamasan arca 
Dewi Sri dan Joko Sedono serta kendhuri pepetri. Hal ini karena menurut sesepuh desa Sawo inti dari 
pelaksanaan Ulur-ulur adalah prosesi pepetri. Pelaksanaan Ulur-ulur yang sederhana dan sesuai 
protokol kesehatan ini menjadi peluang bagi masyarakat untuk tetap dapat melestarikan budaya 
ditengah adanya pandemi virus dan keterbatasan ruang gerak masyarakat. Penggunaan media sosial 
seperti Youtube, Instagram, Whatsapp, Twitter menjadi peluang bagi warga masyarakat Campurdarat 
untuk tetap dapat melestarikan tradisi Ulur-ulur dan menyebarluaskan tradisi tersebut agar dapat dilihat 
oleh seluruh masyarakat baik dalam negeri maupun mancanegara. Melalui media sosial tersebut 
pelaksanaan tradisi Ulur-ulur dapat diabadikan dan dilestarikan bagi generasi muda meskipun dengan 
sederhana dan segala keterbatasan yang ada.  

Penelitian mengenai pelestarian kearifan lokal melalui media sosial juga dilakukan (Septiyani 
dan Fitrian, 2021) yang di dalamnya membahas mengenai tradisi Rasulan di Gunungkidul. Penelitian 
terkait kearifan lokal selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Rumilah, dkk., 2020) mengenai 
kearifan lokal masyarakat Jawa dalam menghadapi pandemi. Penelitian yang dilakukan oleh (Nasrulloh 
dalam Suprijono, 2020) membahas mengenai nilai edukasi suatu ritual di masa pandemi. Dari beberapa 
penelitian tersebut penelitian mengenai tradisi Ulur-ulur ini memiliki perbedaan pada cara pelestarian 
budaya serta kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. 

 
IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Ulur-ulur merupakan tradisi tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat di wilayah 
Kecamatan Campurdarat sebagai bentuk rasa syukur warga atas melimpahnya hasil panen dan irigasi 
yang lancar dari Telaga Buret. Pelaksanaan tradisi Ulur-ulur mengalami hambatan karena adanya 
pandemi COVID-19 yang tengah melanda. Berbagai hal yang menjadi pertimbangan warga untuk tetap 
dapat mempertahankan tradisi Ulur-ulur adalah karena tradisi ini memiliki nilai kearifan sosial yang 
sesuai untuk masyarakat dan generasi muda. Nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi Ulur-
ulur meliputi pendidikan untuk terus menjaga alam, nilai sosial pentingnya gotong royong, nilai religi, 
serta nilai sejarah. Pandemi yang berkepanjangan membuat warga dan pemerintah membuat suatu 
terobosan untuk dapat tetap melestarikan tradisi Ulur-ulur yaitu dengan pelaksanaan secara sederhana 
dan taat protokol kesehatan serta pemanfaatan media sosial untuk pengabadian pelaksanaan tradisi 
serta penyebar luasan untuk menambah wawasan. 

Penelitian ini memberikan sedikit kontribusi pada bidang budaya. Analisis pada penelitian ini 
memberikan gambaran penjelasan kepada pembaca mengenai tradisi Ulur-ulur. Keterbatasan pada 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya yang 
berkaitan dengan budaya dan kearifan lokal. 
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Abstract 

Pepaya California merupakan buah yang banyak disukai oleh masyarakat Kota Bogor 

sehingga keberlanjutan pasokannya sangat diperlukan. Kinerja pasokan diantaranya dilakukan 

melalui analisis Structure Conduct Performance pelaku pemasaran. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis stuktur, perilaku, kinerja pasar dan risiko rantai pasok beserta mitigasinya. 

Data yang diambil adalah data primer melalui wawancara langsung dengan bantuan kuisioner 

dan observasi. Data sekunder diperoleh dari literatur. Hasil penelitian menunjukan struktur 

pasar yang terbentuk ditingkat pedagang pengumpul desa dan pedagang besar adalah 

monopolistik dan ditingkat pedagang pengecer oligopoli. Lembaga pemasaran yang terlibat 

lemah dalam penentuan harga. Terdapat empat saluran pemasaran yang terbentuk. Saluran I 

Pedagang pengumpul desa Jember-pedagang besar Kramat Jati-pedagang pengecer Pasar 

Tradisional Kota Bogor - konsumen akhir, saluran II Pedagang pengumpul desa Malang - 

pedagang besar Kramat Jati - pedagang pengecer Pasar Tradisional Kota Bogor - konsumen 

akhir, saluran III Pedagang pengumpul desa Cianjur – pedagang besar kramat jati – pedagang 

pengecer Pasar Tradisional Kota Bogor – konsumen akhir dan saluran IV Pedagang 
pengumpul desa Sukabumi – pedagang pengecer Pasar Tradisional Kota Bogor – konsumen 

akhir. Nilai marjin pemasaran dan farmer’s share pada analisis kinerja pasar menunjukan 

saluran pemasaran III merupakan saluran yang memiliki marjin pemasaran terendah yaitu Rp. 

5.500,00 dan  farmer’s share paling tinggi yaitu 45%.  

Kata Kunci : Farmer’s share, Pasar tradisional Bogor, Pepaya California, Structure conduct performance,  

 

I. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Kota Bogor merupakan  kota keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Barat. Jumlah 
penduduk Kota Bogor pada tahun 2018 sebanyak 1.096.828 juta jiwa dengan luas wilayah 118,5 km², maka Kota 
Bogor merupakan salah satu Kota yang padat penduduk di Jawa Barat (BPS Jabar, 2020). Kota Bogor juga 
menjadi daerah tujuan wisata bagi masyarakat sekitarnya seperti Jakarta, Depok, Bekasi dan Tengerang. 
Wisatawan Kota Bogor pada tahun 2019 mencapai 9. 160.885 orang (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 
Bogor, 2020). Hal ini menyebabkan di Kota Bogor banyak hotel, restoran dan tempat kuliner untuk menunjang 
kebutuhan wisatawan yang datang. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Barat, jumlah hotel dan akomodasi 
lainnya di Kota Bogor pada tahun 2013 sebanyak 47 dengan jumlah kamar 1.776.   

Penduduk Kota Bogor yang padat dan tingginya jumlah wisatawan yang datang ke Kota Bogor yang 
menyebabkan banyak hotel, restoran dan tempat kuliner di Kota Bogor. Pepaya Californa biasanya disajikan di 
restoran dan hotel sebagai dessert atau makanan penutup. Hal ini harus diimbangi dengan kontinuitas 
ketersediaan yang cukup untuk dikonsumsi bagi wisatawan yang datang ke Kota Bogor, baik itu untuk kebutuhan 
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konsumsi saat berwisata maupun untuk dibawa sebagai buah tangan. Kontinuitas ketersediaan buah – buahan 
selain dibutuhkan oleh restoran dan tempat kuliner juga dibutuhkan oleh tempat – tempat yang menyediakan 
buah – buahan seperti rumah sakit, dan katering. Buah buahan yang banyak digemari berbagai kalangan untuk 
dimakan langsung maupun diolah menjadi makanan penutup adalah buah pepaya californa.  

Ketersediaan buah papaya Californa dipengaruhi kinerja pemasaran seluruh pelaku pemasaran yang 
terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur, perilaku dan kinerja pasar pada komoditas pisang uli 
dan papaya californa yang dipasarkan ke pasar tradisional Kota Bogor.  Dari penelitian ini diharapkan diperoleh 
gambaran kondisi pasar yang dihadapi oleh pelaku pasar sehingga dapat menjadi masukan bagi pembuat 
kebijakan maupun pelaku pasar 

  
Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur, perilaku, kinerja pasar dan risiko rantai pasok Pepaya 
California yang terjadi di Pasar Tradisional Kota Bogor.  
 

II. METODE PENELITIAN 
Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai Agustus 2020.  Pemilihan lokasi dilakukan secara 
sengaja (purposive) di Pasar Baru Bogor dan Pasar Jambu Dua dengan pertimbangan bahwa Pasar Baru Bogor 
dan Pasar Jambu Dua merupakan pasar tradisional terluas di Kota Bogor yang menjual buah Pepaya Calina. 
Lokasi penelitian selanjutnya dilakukan sesuai hasil penelusuran saluran pemasaran. Pemilihan responden 
pedagang eceran dilakukan secara sensus, sementara responden di tingkat pedagang lainnya menggunakan 
snowball sampling. Data jumlah penjualan keseluruhan di setiap level diperoleh melalui wawancara ke pihak 
pengelola Pasar PD Pakuan Jaya, pengelola Pasar Induk Kramat Jati dan observasi di lapangan. Wawancara 
dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang bersifat tertutup maupun terbuka.  
 
Metode Penentuan Reponden 

Penentuan responden dilakukan menggunakan metode purposive sampling untuk untuk menentukan 
responden pedagang pengecer dan snowball sampling untuk menentukan responden pedagang besar dan 
pedagang pengumpul desa. Responden terdiri dari 5 orang pedagang pengecer Pasar Baru Bogor (total 
pedagang 5 orang), 6 orang pedagang pengecer Jambu Dua (total pedagang 11 orang), 6 orang pedagang besar 
Kramat Jati (total pedagang 32 orang) dan 5 orang pedagang pengumpul desa.    
 
Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh dari wawancara langsung melalui telepon dan observasi lapangan dengan responden menggunakan 
bantuan kuisioner. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur. 
 
Metode Analisis Data 
Analisis Struktur Pasar (Market Structure) 

Terdapat beberapa komponen yang harus dianalisis untuk mengetahui struktur pasar, yaitu : 
Pangsa Pasar  

Pangsa pasar merupakan presentase pasar yang ditentukan dalam ukuran unit maupun revenue dan 
dihitung berdasarkan specific entry (George, 2006).   

 

    
  

    
       

Konsentrasi Pasar 
Mengukur berapa jumlah output yang diproduksi dalam industri dari empat perusahaan terbesar dalam 

sebuah industri (Baye, 2010). 

CR4 = 
           

  
 

Keterangan : 
MSi :Pangsa pasar Pepaya California di Pasar Tradisional Kota Bogor (%) 
Si     : Penjualan terbesar ke-i (kg) 
i       : Pedagang ke 1, 2, 3, 4,5 dst 
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Stot  :Total penjualan Pepaya California di Pasar Tradisional Kota Bogor (kg) 
Klasifikasi CR4 menurut Gwin dalam Arsyad dan Kusuma 2014 terdapat pada tabel 1.  
 

Tabel 1 Klasifikasi CR4

 
Hambatan Masuk  

Hambatan masuk pasar dianalisis menggunakan metode Minimum Efisiensi Scale (MES). Hambatan 
masuk pasar dianalisis menggunakan metode Minimum Efisiensi Scale (MES). Analisis digunakan untuk melihat 
seberapa besar hambatan bagi  lembaga pemasaran baru untuk masuk dan bersaing merebut pangsa pasar. 

    
                                     

                                                          
       

 
Jaya dalam  Sinaga (2014), mengungkapkan bahwa jika nilai MES lebih besar dari 10 persen, 

mengindikasikan bahwa terdapat hambatan masuk.  
 
Analisis Perilaku Pasar (Market Conduct)  

Meliputi analisis praktek penentuan harga, praktek penjualan dan pembelian produk yang terdiri atas 
analisis saluran pemasaran, aliran barang, aliran uang dan aliran informasi. 
Analisis Kinerja Pasar (Market Performance)  

Analisis kinerja pasar meliputi analisis marjin pemasaran dan farmer’s share. 
Marjin Pemasaran (Hanafie, 2010) 

MT = Pr – Pf 
Farmer’s Share (Kohls dan Uhl (2002) 

   
  

  
  100% 

Keterangan: 
Pf :Harga Pepaya California di tingkat petani (Rp/kg)  
Pr :Harga Pepaya California di tingkat konsumen akhir (Rp/kg)  
  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Pasar  

Pasar Baru Bogor menjual kebutuhan pokok seperti beras, sayur – mayur, dan buah – buahan, selain itu 
juga menjual kebutuhan – kebutan sekunder seperti pakaian dan peralatan rumah. Buah – buahan di Pasar Baru 
Bogor terletak di lantai satu. Jenis buah – buahan yang diperjual belikan terdiri atas Pepaya, Jeruk, Semangka, 
Melon, Pisang, Salak, Lengkeng, Jambu, Apel, Alpukat, Anggur, Nanas dan buah – buahan lainnya. Jenis 
Pepaya yang paling banyak di jual adalah Pepaya California. Pedagang Pepaya California di Pasar Baru Bogor 
sebanyak 5 pedagang. Rata – rata ukuran kios di Pasar Baru Bogor sebesar 2 × 2 m². Sebanyak 3 orang 
pedagang Pepaya California berbelanja ke Pasar Induk Kramat Jati, 2 orang pedagang lainnya dipasok dari 
Kecamatan Cidaun Sukabumi.  

Di Pasar Jambu Dua, jenis Pepaya yang banyak dijual adalah Pepaya California. Pedagang Pepaya 
California di Pasar Jambu Dua sebanyak 11 orang pedagang. Luas rata – rata lapak pedagang Pepaya California 
di Pasar Jambu Dua 3 × 2 m². Keunikan yang dimiliki Pasar Jambu Dua adalah kondisi pasar dari pagi hingga 
sore hari sepi, dari siang sampai malam hari ramai.  

Pasar Induk Kramat Jati merupakan pusat perdagangan besar sayur – mayur dan buah – buahan di 
wilayah DKI Jakarta yang bersifat menyeluruh dengan fasilitas – fasilitas pendukung dan diperlukan sebagai 
pusat perdagangan sayur – mayur dan buah – buahan. Buah – buahan yang diperdagangkan berasal dari 
berbagai daerah di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali dan terdapat juga buah – buahan impor dari luar 

Nilai CR4 Kategori Interpretasi Terkait Struktur Pasar 

CR4 = 0 Minimum Persaingan sempurna 
O < CR4 < 40 Rendah Peraingan efektif atau persaingan monopolistic 
4  ≤  R4 < 60 Menengah ke bawah Persaingan monopolistik atau oligopoli longgar 

6  ≤  R4 < 90 Menengah ke atas 
Oligopoli ketat atau perusahaan dominan dengan 

competitive fringe 

CR4 ≥ 9  Tinggi 
Purusahaan dominan dengan competitive fringe atau 

monopoli efektif (near mobopoly) 
CR4 = 100 Maksimum Monopoli sempurna 
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negeri. Komoditas Pepaya California saat observasi lapangan pada umumnya didatangkan dari Cianjur, Malang, 
Jember, dan Banyuwangi. 
 
Pangsa Pasar dan Konsentrasi Pasar 

Pangsa pasar, konsentrasi pasar dan hambatan masuk pasar  dan karakteristik produk adalah komponen 
yang dianlisis untuk mengetahui bagaimana struktur pasar yang terbentuk pada pemasaran Pepaya California di 
Pasar Tradisional Kota Bogor. Berdasarkan perhitungan penjualan papaya dari 4 pedagang terbesar 
dibandingkan penjualan total per bulan, diperoleh angka sebagaiman atertera pada Tabel 4. 

 
Tabel 2 Pangsa dan Konsentrasi Pasar 

Keterangan : 
PPD : Pedagang Pengumpul Desa 
PB    : Pedagang Besar 
PP    : Pedagang Pengecer 

Sesuai dengan pendapat Gwin dalam Arsyad dan Kusuma (2014) pasar yang terbentuk adalah pasar 
persaingan monopolistik ditingkat pedagang pengumpul desa jika 0<CR4<40. dan pedagang besar  jika 
0%<CR4<40%. Pasar persaingan monopolistik berarti memiliki pedagang yang banyak, tidak kuat dalam 
menentukan harga, adanya kebebasan keluar masuk pasar dan adanya diferensiasi produk dilihat dari pepaya 
secara keseluruhan. Diferensiasi produk antar pedagang pepaya California sendiri pada kasus ini tidak ada, 
karena penjualan papaya California tidak dilakukan dengan menggunakan kemasan atau merek tertentu yang 
membedakan dengan papaya California lainnya.  Namun terdapat perbedaan dalam hal pelayanan, misalkan 
pinjaman modal dari pedagang pengumpul desa ke pedagang besar (kelonggaran pembayaran), kualitas papaya 
yang lebih baik dibandingkan pedagang lain, diskon khusus untuk pembelian tertentu kepada pelanggan tertentu 
dan kepastian ketersediaan barang. Pada tingkat pedagang pengecer diperoleh CR4 sebesar 40,44%, 
menunjukan bahwa pasar pada tingkat pedagang pengecer adalah pasar oligopoli longgar. Sesuai dengan ciri – 
ciri pasar oligopoli yaitu pedagang di pasar kurang dari 10 namun banyak pembeli.  
 
Hambatan masuk dihitung dengan menggunakan MES dan diperoleh nilai pada tabel 3 
 

Tabel 3 Hambatan Masuk Pasar 

No Lembaga pemasaran Nilai MES % Kesimpulan 

1 PPD 2,13 Tidak ada Hambatan 

2 PB 12,77 Terdapat Hambatan 

3 PP 11,77 Terdapat Hambatan 

 
Hambatan masuk menjadi pedagang pengumpul desa kecil yaitu sebesar 2,13%, utamanya adalah modal 

untuk biaya transportasi dan hubungan baik dengan petani. Biaya transportasi dibebankan ke pembeli (pedagang 
besar), sehingga akan segera terbayar saat papaya tiba di Pasar Kramat Jati.  

Nilai MES di tingkat pedagang besar sebesar 12,77%. Hambatan yang dihadapi untuk menjadi pedagang 
besar di Pasar Induk Kramat Jati adalah modal. Pedagang besar harus menyediakan stok yang banyak dan 
biaya sewa kios yang mahal serta biaya operasional lain seperti tenaga kerja, keamanan, kebersihan.  

Pedagang pengecer memiliki nilai MES sebesar 11,77% yang mengindikasikan bahwa terdapat hambatan 
masuk pasar pedagang pengecer. Pedagang pengecer harus memiliki modal yang cukup besar karena biaya 
sewa kios, biaya  pembelian papaya serta risiko tidak terjual. 
 
 

No Lembaga pemasaran CR4 Kesimpulan 

1 PPD 
 

6,72  
Konsentrasi Rendah (monopolistik) 

2 PB 
 

26,56  
Konsentrasi Rendah (monopolistic) 

3 PP 
 

40,44 
Konsentrasi Rendah (oligopoli longgar) 
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Karakteristik Produk 
Karakteristik pepaya California umumnya dijual dalam keadaan setengah matang, hal ini dilakukan agar 

Pepaya bisa bertahan lebih lama dan tidak mengalami kerusakan yang berat saat transportasi 
penjualan/pembelian karena sangat berpengaruh kepada keuntungan yang diterima. Keadaan setengah matang 
adalah tekstur pepaya masih keras dan warna buah hijau dengan semburat oranye. 
 
Perilaku Pasar (Market Conduct) 

Komponen - komponen yang perlu dianalsis pada penelitian ini, yaitu praktek penjualan dan pembelian, 
saluran pemasaran, aliran barang, aliran uang, aliran informasi dan praktek penentuan harga. Kondisi ini dapat 
dilihat pada tabel 4. 

 
Tabel 4 Praktek Penjualan dan Pembelian 

 

Bentuk Kegiatan 
Lembaga pemasaran  

Pedagang Pengumpul 
Desa 

Pedagang Besar di 
Pasar Induk 

Pedagang Pengecer 

Penjualan  √ √ √ 
Pembelian √ √ √ 
Transportasi Penjualan √ × × 
Transportasi Pembelian √ × √ 
Sortasi  √ √ √ 
Packing √ √ √ 

 
Seluruh lembaga pemasaran Pepaya California melakukan kegiatan pembelian dan penjualan. Lima 

reponden pedagang pengumpul desa melakukan pembelian ke petani, empat responden melakukan penjualan 
ke pedagang besar, satu reponden melakukan penjualan ke pedagang pengecer. Pedagang besar melakukan 
pembelian kepada pedagang pengumpul desa dan melakukan penjualan ke pedagang pengecer. Pedagang 
pengecer melakukan pembelian ke pedagang besar dan pedagang pengumpul desa, kemudian pedagang 
pengecer melakukan penjualan ke konsumen akhir.   
 
Saluran Pemasaran  

Terdapat 4 (empat) saluran pemasaran Pepaya Califonia di Pasar Tradisional Kota Bogor. 
 
 

                         
Gambar 1. Saluran Pemasaran Pepaya California yang dijual ke Kota Bogor 
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Keteranagan Warna : 
1. Biru   : Saluran Pemasaran I 
2. Merah   : Saluran Pemasaran II 
3. Hijau  : Saluran Pemasaran III 
4. Ungu  : Saluran Pemasaran IV 
Saluran I : Pedagang pengumpul Kec. Puger Jember – pedagang besar   Jjikramat Jati – pedagang 

pengecer Pasar Tradisional Kota iiiBogor – konsumen akhir 
Saluran II : Pedagang pengumpul Kec. Turen Malang – pedagang besar iiiKramat Jati – pedagang pengecer 

Pasar Tradisional Kota iiiBogor – konsumen akhir 
Saluran III : Pedagang pengumpul Kec. Cidaun Cianjur – pedagang besar ii  iiKramat Jati – pedagang 

pengecer Pasar Tradisional Kota iiBogor – konsumen akhir 
Saluran IV : Pedagang pengumpul Kec. Cidolog Sukabumi – pedagang iiipengecer Pasar Tradisional Kota 

Bogor – konsumen akhir 
 
Penjualan pepaya California dari pedagang pengumpul desa pada saluran I, II, dan III (Jember, Malang, 

dan Cianjur) 100% dijual ke Pasar Induk Kramat Jati.  Pada saluran pemasaran I penjualan Pepaya California 
dari pasar induk kramat jati sebanyak 5,3% dan 11,2%, kemudian pada saluran pemasaran II 4,8% dan 12,4% 
dujual ke Pasar Baru Bogor dan Pasar Jambu Dua. Pada saluran pemasaran III sebanyak 9,6% dan 22,4%, pada 
saluran pemasaran IV sebanyak 17,4% dan 2,6% dijual ke Pasar Baru Bogor dan Jambu Dua. Penjualan Pepaya 
California dari Pasar Baru Bogor dan Jambu Dua seluruhnya dijual ke konsumen akhir.  

 
Aliran Barang, Aliran Uang dan Aliran Informasi 

Transaksi pembelian dan penjualan akan mengalirkan barang dari penjual ke pembeli, uang dari pembeli 
ke penjual dan informasi dari kedua sisi. Pedagang memberikan informasi mengenai harga dan ketersediaan 
stok sedangkan pembeli akan memberikan informasi terkait dengan kuantitas pembelian. Aliran informasi antara 
pedagang pengumpul desa dengan petani, antara pedagang pengumpul desa dengan pedagang besar dan 
antara pedagang besar dengan pedagang pengecer dapat berupa informasi mengenai permintaan dan harga 
Pepaya California yang sedang berlaku. Aliran uang terjadi dari hilir ke hulu. 
Perilaku Penentuan Harga 

Nilai konentrasi pasar mengindikasikan bahwa seluruh lemabaga pemasaran Pepaya California di Pasar 
Tradisional Kota Bogor tidak memiliki kekuatan dalam penentuan harga. Hasil wawancara dengan lembaga 
pemasaran menunjukan bahwa yang menentukan harga jual adalah mekanisme pasar. Jika permintaan banyak 
dan suplai sedikit maka harga jual akan meningkat, jika permintaan sedikit dan suplainya banyak maka harga 
akan turun.  

Hambatan masuk pasar yang tidak tinggi yang menyebabkan mudahnya pesaing baru untuk masuk 
pasar. Semakin banyak pedagang di pasar maka kekuatan penentuan harganya semakin rendah. Pasar – pasar 
seperti persaingan monopolistik dan oligopoli longgar memiliki ciri tidak kuat dalam penentuan harga. 
 
Kinerja Pasar (Market Performance) 

Perilaku pasar atau market performance dapat dianalisis menggunakan marjin pemasaran dan farmer’s 
share dari setiap saluran pemasaran. 

Margin total paling besar berada di saluran pemasaran I, terjadi karena petani berada di Jember sehingga 
biaya transportasi seperti bensin dan tol yang dikeluarkan oleh pedagang pengumpul lebih banyak. Satu kali 
pengiriman Pepaya California dari Jember ke Pasar Induk Kramat Jati sebesar Rp. 5.000.000. Saluran 
pemasaran II adalah saluran kedua yang memiliki margin pemasaran tinggi yaitu sebesar Rp. 6.500,00.-. 
penyebab besarnya margin yang besar adalah karna lembaga pemasaran yang terlibat sebanyak 4 orang serta 
karena Pepaya California berasal dari Malang. Pedagang pengumpul desa Malang mengatakan bahwa biaya 
untuk satu kali pengiriman sebesar Rp. 4.000.000,-. 
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Tabel 5          m           F  m  ’   h    Pemasaran Pepaya California di Pasar Tradisional Kota Bogor, 
2020 

 
Saluran pemasaran III memiliki jumlah lembaga pemasaran yang sama seperti saluran pemasaran II 

namun yang membedakan adalah sentra produksi Pepaya California yang berasal dari daerah Cianjur. Biaya 
transportasi yang dikeluarkan untuk satu kali pengiriman sebesar Rp. 2.000.000,-. Saluran pemasaran IV 
melibatkan 3 lembaga pemasaran yaitu petani, pedagang pengumpul desa dan pedagang pengecer di Pasar 
Bogor dan Pasar Jambu Dua. Saluran IV tidak melewati pedagang besar di Kramat Jati karena sentra produksi 
berasal dari Sukabumi dan produksinya tidak terlalu banyak sehingga jika dijual ke pasar induk tidak bisa 
memenuhi kebutuhan penjual disana yang relatif besar.  Saluran pemasaran III adalah saluran pemasaran yang 
paling efektif karena memiliki marjin total paling rendah diantara yang lainnya, yaitu Rp. 5.500,00. Biaya yang 
dikeluarkan oleh pedagang pengumpul desa untuk satu kali pengiriman ke Pasar Tradisional Kota Bogor sebesar 
Rp. 1.000.000,-. Faktor ini yang menyebabkan margin pada saluran IV paling rendah dibandingkan saluran lain. 
Nilai farmer’s share paling tinggi yaitu sebesar 45% pada saluran III. Hal ini disebabkan karena pada harga yang 
diterima petani lebih bisar dibandingkan dengan saluran lainnya, yaitu sebesar Rp. 4.500,-/kg.  
 
 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Struktur pasar yang terbentuk adalah  persaingan monopolistik di tingkat pedagang pengumpul dan pedagang 

besar. Struktur pasar pada tingkat pedagang pengecer adalah pasar oligopoli longgar. Hambatan masuk 
pasar pada tingkat pedagang pengumpul desa rendah, sedangkan pada tingkat pedagang besar dan 
pengecer tidak terlalu tinggi. Pasar Pepaya California konsentrasinya rendah pada tingkat pedagang 
pengumpul desa, pedagang besar dan pengecer. 

2. Nilai marjin dari keseluruhan diperoleh oleh saluran III sebagai marjin terendah dan nilai farmer’s share 
terbesar.  

 
 

Lembaga pemasaran 
Saluran Tataniaga Ke 

1 
Harga/Kg 

2 
Harga/Kg 

3 
Harga/Kg 

4 
Harga/Kg 

Petani     
 

  
Harga Jual 3.000,00 3.500,00 4.500,00 4.000,00 

PPD          
Harga Beli 3.000,00 3.500,00 4.500,00 4.000,00 
Biaya Pemasaran 1.392,50 1.467,13 874,85 827,22 
Harga Jual 6.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 
Keuntungan 1.607,50 1.032,87 1.625,15 2.172,78 
Margin  3.000,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00 

PB         
Harga Beli 6.000,00 6.000,00 7.000,00   
Biaya Pemasaran 215,14 535,09 347,78   
Harga Jual 8.000,00 8.000,00 8.000,00   
Keuntungan 1.784,86 1.464,91 652,22   
Margin  2.000,00 2.000,00 1.000,00   
PP         
Harga Beli 8.000,00 8.000,00 8.000,00 7.000,00 
Biaya Pemasaran 713,64 713,64 713,64 713,64 
Harga Jual 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
Keuntungan 1.286,36 1.286,36 1.286,36 2.286,36 
Margin  2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 
Biaya Total 2.321,28 2.715,86 1.936,27 1.540,86 
Keuntungan Total 4.678,72 3.784,14 3.563,73 4.459,14 
Margin Total 7.000,00 6.500,00 5.500,00 6.000,00 
Farmer's Share(%) 30,00 35,00 45,00 40,00 
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Abstrak 

Latar Belakang: MSDM adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan 

sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Produktivitas 

tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri 

maupun faktor lain: a). Tingkat Pendidikan, b). Keterampilan, c). Disiplin d). Sikap dan etika kerja, e). 

Motivasi, f). K3, g). Penghasilan, h). Jaminan sosial, i). Lingkungan kerja, j). Iklim Kerja, k). Teknologi, 

l). Sarana Produksi, m). Managemen dan Prestasi (Sutrisno, 2013). K3 adalah suatu pemikiran dan upaya 

untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada 

khususnya, dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan 

makmur, (Mangkunegara, 2009). Disiplin merupakan sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai 

dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.  Peraturan yang dimaksud 

termasuk absensi, lambat masuk, serta cepat pulang karyawan. Jadi hal ini merupakan suatu sikap 

indisipliner karyawan yang perlu disikapi dengan baik oleh pihak manajemen. 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keselamatan kesehatan kerja, dan disiplin 

terhadap produktivitas karyawan baik secara simultan maupun parsial. 

Metodologi: Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, analisis korelasi berganda 

dan analisis koefisien determinan. Jumlah sampel seluruh karyawan yang berjumlah 45 orang.  

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan secara simultan dan parsial variabel K3 dan disiplin berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan. Hasil analisis korelasi berganda menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang kuat antara K3 dan disiplin terhadap produktivitas karyawan, hasil dari 

koefisien determinasi dapat dijelaskan sebesar 62% produktivitas karyawan dipengaruhi oleh K3 dan 

displin sedangkan 38% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Adapun analisis regresi berganda uji F (simultan) bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara 

simultan antara K3 dan disiplin terhadap produktivitas karyawan dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil 

uji t (parsial) menyatakan bahwa K3 dan disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

produktivitas karyawan Sacan-Dutaraya.jo. 

Kata Kunci: Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, Keselamatan Kesehatan Kerja, Kinerja Karyawan 
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I. PENDAHULUAN 

Produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berhubungan dengan 

tenaga kerja itu sendiri maupun faktor lain: a). Tingkat Pendidikan, b). Keterampilan, c). Disiplin d). 

Sikap dan etika kerja, e). Motivasi, f). Keselamatan dan Kesehatan, g). Penghasilan, h). Jaminan sosial, i). 

Lingkungan kerja, j). Iklim Kerja, k). Teknologi, l). Sarana Produksi, m). Managemen dan Prestasi 

(Sutrisno, 2019). Dilihat dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa faktor produktivitas menurut 

(Sutrisno, 2019) lebih lengkap, maka dari itu peneliti akan menggunakan factor produktivitas menurut 

(Sutrisno, 2019). Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk 

menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah mapun rohaniah tenaga kerja pada khususnya, dan 

manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur menurut 

(Hedianto, 2014).  Dalam UU Nomor 13 tahun 2003 pasal 86 dinyatakan bahwa “Upaya keselamatan dan 

kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan para pekerja/ buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, 

pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi”. Disiplin 

merupakan sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis 

maupun yang tidak tertulis. Peraturan yang dimaksud termasuk absensi, lambat masuk, serta cepat pulang 

karyawan. Jadi hal ini merupakan suatu sikap indisipliner karyawan yang perlu disikapi dengan baik oleh 

pihak manajemen. Banyak yang mengartikan disiplin itu bilamana karyawan selalu datang serta pulang 

tepat pada waktunya. Pendapat itu hanya salah satu yang dituntut oleh organisasi. Oleh karena itu 

kedisiplinan dapat diartikan sebagai tingkah laku yang tertulis maupun yang tidak tertulis, (Hasibuan, 

2014). Disiplin merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting, karena semakin baik disiplin 

karyawan pada perusahaan, maka semakin tinggi prestasi kerja  yang dapat dicapai, (Rivai, 2021). Selain 

itu tingkat kedisiplinan salah satunya dapat dilihat dari bagaimana karyawan tepat waktu dalam segala hal 

selama berada didalam perusahaan seperti datang ke tempat kerja, atau menggunakan jam istirahan 

dengan jam yang telah diatur dan ditetapkan oleh perusahaan, fakta bahwa masih cukup tinggi angka 

keterlambatan masuk kerja karyawan di Sacna-Dutaraya.jo  

 

II. METODOLOGI 

Analisis regresi berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi 

(dinaik turunkan nilainya). Jika analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel 

independennya minimal 2 (Sugiyono, 2019). Analisis regresi linier merupakan hubungan antara variabel 

dependen dengan independen dengan menggunakan persamaan linier. Analisis korelasi berganda yaitu 

analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel X1 (Keselamatan 

Kesehatan Kerja), X2 (Disiplin Kerja) terhadap variabel terikat Y (Produktivitas Karyawan). Pengujian 

R
2
 digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independent yang diteliti 

terhadap variasi naik turunnya variabel dependent (Anjani, 2019). Uji F adalah pengujian terhadap 

koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independent yang terdapat didalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. 

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh K3 dan disiplin terhadap 

produktivitas secara simultan dan parsial. Sedangkan Untuk menguji apakah masing-masing variabel 

bebas (K3 dan displin) berpengaruh terhadap variabel terikat (produktivitas karyawan) secara satu persatu 

(parsial) dengan α = 0,05 dan juga penerimaan atau penolakan hipotesis. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bentuk persamaan dihitung dengan menggunakan analisis regresi berganda. Adapaun persamaan 

tersebut adalah menunjukkan pengaruh K3 dan disiplin terhadap produktivitas karyawan Sacna-

Dutaraya.jo. Hasil regresi dapat dilihat pada Tabel 4.32 berikut ini: 
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Tabel Koefisien Regresi dan Uji Signifikan Coefficients 

 

Coefficients
a
    

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

  

B Std. Error Beta 

Tolerance 
Collinearity 

Statistics 

1 (Constant) 4.012 8.520  4.696 .000 VIF  

K3 2.009 .279 .275 2.823 .000 .955 1.047 

disiplin 1.706 .178 .174 2.754 .000 .955 1.047 

a. Dependent Variable: produktifitas Sumber: Data SPSS Diolah Peneliti 
   

Berdasarkan data Tabel 4.26 dimana hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:  

 Y= 4,012+ 2,009 X1+ 1,706 X2+ ɛ 

Koefisien regresi merupakan angka yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

Adapun hasil analisis korelasi berganda dapat dilihat pada Tabel 4.33 berikut ini: 

Tabel Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .793a .686 .642 .150 

a. Predictors: (Constant), disiplin, K3 

b. Dependent Variable: produktifitas 

 
Berdasarkan Tabel 4.33 koefisien determinasi (R

2
) menunjukkan angka R Square 0.62 atau 62% 

yakni menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel keselamatan kesehatan kerja (X1) dan 

disiplin (X2) terhadap produktivitas karyawan (Y) sebesar 62% sedangkan sisanya 38 % dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

Uji-F, dapat dilihat pada Tabel 4,34 berikut ini: 

Tabel Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 18.209 2 9.105 11.970 .002b 

Residual 4.102 42 4.621   

Total 2.311 44    

a. Dependent Variable: produktifitas 

b. Predictors: (Constant), disiplin, K3 

 
Berdasarkan Tabel 4.29 hasil perhitungan uji F, dapat dilihat bahwa nilai Fhitung sebesar 11.970 

dengan Ftabel= 3.23 taraf 5% maka  berarti Fhitung > Ftabel. Hasil ρ=0,000 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Pada hasil uji F dapat  ditarik kesimpulan bahwa variabel independen secara bersama-sama atau 

simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan 

bahwa variabel  keselamatan kesehatan kerja dan disiplin berpengaruh positif dan signifikan secara 

simultan terhadap produktivitas.  
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Tabel Hasil Analisis Uji t 

Model t Sig. 

1 (Constant) 4.696 .000 

Keselamatan 

kesehatan kerja 

 

2.823 

 

.000 

Disiplin 2.754 .000 

 
Hasil koefisien melalui pengujian hipotesis dan kemudian dibandingkan dengan ttabel yaitu n= 

jumlah sampel 45 dengan α = 0.05 maka didapat ttabel sebesar 2.690. Jadi dari hasil tiap-tiap variabel dapat 

diketahui variabel manakah yang berpengaruh terhadap produktivitas karyawan sebagai berikut:Uji 

hipotesis keselamatan kesehatan kerja terhadap produktivitas dari hasil perhitungan yang diperoleh thitung 

sebesar 2.823 lebih besar dari ttabel 2.690 dengan signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0.05. Berarti dapat ditarik kesimpulan Ha diterima dan Ho ditolak, maka ini  menunjukan 

bahwa keselamatan kesehatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas 

karyawan.Berdasarkan nilai thitung berada pada daerah penolakan H0/penerimaan Ha, maka ini 

menunjukkan bahwa keselamatan kesehatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

produktivitas karyawan. 

Uji hipotesis disiplin terhadap produktivitas dari hasil perhitungan yang diperoleh thitung sebesar 2.754 

lebih besar dari ttabel 2.690 dengan signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. 

Berarti dapat ditarik kesimpulan Ha diterima dan Ho ditolak, maka ini menunjukkan bahwa disiplin 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan. 

Berdasarkan nilai thitung berada pada daerah penolakan H0/penerimaan Ha, maka ini menunjukkan bahwa 

disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut: 

a. Keselamatan kesehatan kerja berdasarkan penempatan benda, perlindungan pekerja, dan 

penyediaan perlengkapan K3 di perusahaan tergolong cukup. 

b. disiplin berdasarkan penyelesaian pekerjaan, tingkat kecerobohan/kecelakaan yang tinggi, 

dan keamanan alat-alat di perusahaan tergolong cukup. 

c. Produktivitas karyawan berdasarkan kemampuan, efisien dan meningkatkan hasil yang 

dicapai di perusahaan tergolong cukup. 

2. Keselamatan kesehatan kerja dan disipplin secara simultan mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap produktivitas karyawan Sacna-Dutaraya.jo. 

3. Keselamatan kesehatan kerja dan disiplin secara parsial mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap produktivitas karyawan Sacna-Dutaraya.jo. 
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Abstrak 

Latar Belakang : Beras putih (Oryza sativa L.) merupakan bahan makanan pokok 
sebagian besar masyarakat Indonesia. Beras putih umumnya dimanfaatkan terutama 
untuk diolah menjadi nasi, makanan pokok terpenting warga dunia. BALIMUNO RICE, 
beras fungsional bagi generasi milenial merupakan produk beras putih dengan ekstrak 
tumbuhan herbal yang mampu meningkatkan imun pada tubuh terutama pada masa 
pandemi Covid-19 sistem kekebalan tubuh merupakan hal yang sangat penting. 
Terinspirasi pada tumbuhan herbal yang mampu meningkatkan antibodi, maka kami 
membuat produk inovatif “BALIMUNO RICE”. Merupakan beras yang telah diperkaya 
dengan ekstrak herbal yang berasal dari daun Kelor (Moringa oleifera), Meniran 
(Phyllanthus niruri L), Temulawak (Curcuma Zanthorrhiza Roxb.), dan Antanan (Centella 
asiatica).  

Tujuan : Menghasilkan produk yang memenuhi generasi milenial seperti kebutuhan 
untuk menambah energi, kesehatan, dan menambah kecerdasan dan menjadikan 
produk ini sebagai olahan pangan modern berbasis tanaman herbal untuk memperkuat 
imun tubuh. 

Metodologi : Menggunakan metodologi pengekstrakan pada tanaman herbal dan 
dicampurkan dengan beras. 

Hasil : Dari hasil kuisiner yang di bagikan bahwa produk pangan yang mampu 
meningkatkan sistem imunitas tubuh di minati dan beras di pilih sebagai produk pangan 
yang paling di minati sebagai produk  pangan yang mampu meningkatkan sistem imun, 
maka dari kami membuat produk beras fungsional yang telah di perkaya ekstrak herbal 
yang berasal dari tumbuhan herbal antara lain Kelor (Moringa oleifera), Meniran 
(Phyllanthus niruri L), Temulawak (Curcuma zanthorrhiza Roxb.), dan Antanan (Centella 
asiatica) 

Kata Kunci : Beras Putih, Kekebalan Tubuh, Tumbuhan Herbal 
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I. PENDAHULUAN 

 Beras merupakan makanan pokok orang Indonesia dan beberapa negara lain. Di 
Indonesia terdapat beberapa varietas beras antara lain beras putih (Oryza sativa L.), beras merah 
(Oryza nirvara), dan beras hitam (Oryza sativa L.). Beras merupakan makanan sumber energi yang 
memiliki kandungan karbohidrat tinggi. Kandungan gizi beras per 100 gr bahan adalah 360 kkal 
energy, 6,6 gr protein, 0,58 gr lemak, dan 79,34 gr karbohidrat (Suliartini et al., 2011). Beras putih 
(Oryza sativa L.) merupakan bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Beras 
putih umumnya diolah menjadi nasi, makanan pokok terpenting warga dunia. Beras juga dijadikan 
sebagai salah satu sumber pangan bebas gluten terutama untuk kepentingan diet.  

 Balimuno Rice atau beras fungsional generasi milenial merupakan produk beras putih 
dengan ekstrak tumbuhan herbal yang mampu meningkatkan imun pada tubuh terutama pada saat 
pandemi sekarang ini. Karena Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit Pandemi 
Covid-19, yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Sehingga penting untuk menjaga sistem 
kekebalan tubuh disaat pandemi seperti ini.  

 Kekebalan tubuh bersifat dinamis, dapat naik turun. Usia, nutrisi, vitamin, mineral, 
hormon, olahraga dan emosi mempengaruhi imunitas tubuh. Kuatnya anti bodi menandakan 
seseorang tersebut semakin dewasa. Tetapi, dengan bertambahnya usia bisa juga antibodi 
melemah. Melakukan pola hidup sehat dapat menjaga dan memperbaiki sistem imun tubuh. Hal ini 
berarti sehat dengan mengkonsumsi makanan bernutrisi dan berolahraga. 

 Tanaman herbal mungkin bisa menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat sistem imun 
seseorang. Tanaman herbal adalah tumbuhan yang telah diidentifikasi dan diketahui berdasarkan 
pengamatan manusia memiliki senyawa yang bermanfaat untuk mencegah, menyembuhkan 
penyakit, melakukan fungsi biologis tertentu, hingga mencegah serangan serangga dan jamur. 
Mengingat Covid-19 adalah penyakit baru, sehingga belum banyak penelitian yang bisa dilakukan 
terhadap penyakit ini. Baik di berita nasional maupun melalui pesan berantai aplikasi chat, kabar 
soal tanaman herbal yang bisa mencegah corona, selalu mencuri perhatian. 

Terinspirasi pada tanaman yang mampu meningkatkan antibodi, maka kami membuat 
produk inovatif “BALIMUNO RICE”. Produk kami ini merupakan beras yang telah diperkaya dengan 
ekstrak herbal yang berasal dari daun Kelor (Moringa oleifera), Meniran (Phyllanthus niruri L), 
Temulawak (Curcuma zanthorrhiza Roxb.), dan Antanan (Centella asiatica). Balimuno Rice yang 
telah diperkaya dengan ekstraks herbal, menjadikan produk pangan alternatif yang aman, 
fungsional dan menyehatkan bagi konsumen. 

Dengan menambah kandungan zat fungsional yang ada di dalam beras menggunakan 
ekstrak bahan aktif dari tumbuhan herbal tentunya BALIMUNO RICE memiliki keunggulan 
tersendiri dibandingkan dengan produk beras lain dan menjadikan pilihan pangan fungsional bagi 
konsumen dengan harga terjangkau dan manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh karena dapat 
menjaga stamina serta memperkuat daya tahan tubuh dengan itu mampu mengurangi risiko 
terpapar virus Covid-19. Karena terkandung ekstrak daun Kelor (Moringa oleifera) yang kaya akan 
zat gizi sehingga tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai tanaman obat karena tanaman ini juga 
banyak mengandung antioksidan (Irwan Z, 2020). Meniran (Phyllanthus niruri L) memiliki efektivitas 
sebagai antibakteri, antiviral, immunomodulatol atau peningkatan fungsi imunitas tubuh 
(Tambunan, dkk., 2019). Antanan (Centella asiantica) yang mengandung bahan aktif saponin, 
tanin, alkaloid, dan flavonoid (Sutardi, 2016). Temulawak (Curcuma xanthoriza Roxb), Rimpang 
temulawak mengandung mengandung senyawa fitokimia yang memiliki efek yang baik bagi 
kesehatan, antara lain alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin, dan triterpennoid (Subagja 2014). 
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II. METODOLOGI 

A. Survei  

Survei dilakukan sebanyak 1 kali dengan menggunakan sistem pengisian kuesioner 
melalui google form terhadap produk yang paling di minati untuk menambah sistem imunitas tubuh 
sehingga mampu mengurangi risiko terpapar covid 19. Survei di isi oleh orang yang memiliki rentan 
umur antara 15-50 tahun. Dari 83 responden, sebanyak 93% menyatakan perlu dengan adanya 
produk untuk menambah sistem imun di masa pandemi ini dan 69,8% memilih beras sebagai 
produk yang paling di minati untuk menambah imunitas tubuh sehinga mampu mengurangi risiko 
terpapar covid-19. 

B. Waktu dan Tempat Produksi 

 Program kewirausahaan dilaksanakan pada bulan Juni sampai September 2021. Tempat 
produksi kami berada di Ciampea, Kabupaten Bogor.  

C. Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam proses pembuatan produk kewirausahaan yaitu mesin vakum 
sealer,  blender, pisau, saringan halus, talenan, toples kaca, tampah/nampan, baskom stainless, 
dan grading beras. 

Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk kewirausahaan yaitu beras, 
daun kelor segar, daun meniran segar, daun antanan segar dan daun temulawak segar, air.  

D. Produksi 

1. Proses pembuatan Ekstra bahan baku Tanaman Herbal 
Penyiapan Simplisia pada proses ekstraksi menggunakan bahan tumbuhan seperti kelor, 
Meniran, Temulawak dan Antanan yang masih segar 

 Simplisia segar  
Proses penyiapan simplisia segar yang akan di buat ekstra meliputi tahapan sebagai berikut : 

a. Sortasi basah 
Dilakukan guna untuk memisahkan kotoran atau bahan asing yang terdapat pada bahan 
simplisia 

b. Pencucian 
Pencucian bahan dilakukan untuk menghilangkan kotoran atau bahan asing lainnya yang 
melekat pada bahan simplisia. Pencucian dilakukan dengan menggunakan air bersih. 
Pencucian simplisia mengandung zat aktif yang mudah larut dalam air, hendaknya dilakukan 
dalam waktu sesingkat mungkin. 

c. Penirisan 
Bahan yang sudah melewati proses pencucian, selanjutnya di tiriskan sehingga dapat 
mengurangi jumlah air yang terdapat pada simplisia. 

d. Pengukusan  
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pengukusan menggunakan suhu yaitu 50°C dengan waktu 5 menit, guna untuk menghasilkan 
ekstrak yang bagus dan tujuan pengukusan sendiri untuk mematikan enzim yang terdapat di 
dalam tanaman herbal.  

e. Ekstraksi 
Menghaluskan simplisia dengan menggunakan pelarut air 10% kedalam blender sampai halus, 
kemudian disaring menggunakan saringan halus.  

2. Proses pembuatan bahan baku Beras 

 Proses pencucian beras 
Beras sebelum di campur dengan ekstrak herbal di lakukan pencucian terlebih dahulu yang 
bertujuan untuk menghilangkan atau membersihkan beras dari kotoran.  

 Proses pengeringan beras 
Proses pengeringan beras menggunakan dryer dan blower dengan suhu tidak melebihi 50°C. 

3. Proses Pencampuran beras dengan ekstrak 
Ekstrak tanaman herbal yang sudah di buat di campurkan langsung dengan beras, lalu diaduk 
sampai merata. 

4. Proses Pengeringan 
Beras yang sudah selesai diaduk rata dengan ekstrak tumbuhan selanjutnya memasuki 
tahapan proses pengeringan menggunakan sinar matahari mulai dari jam 08.00-10.00 dan 
dilanjutkan dengan menggunakan blower dengan syarat suhu lingkungan sekitar 40°C - 50°C 
atau angin yang keluar tidak boleh lebih dari 50°C.  

5. Pengemasan 
Pengemasan menggunakan kemasan standing pouch dan ditempel dengan etiket kemasan lalu 
kemasan disealer agar kemasan tertutup rapat. Berikut adalah contoh logo dan kemasan 
produk BALIMUNO RICE. 

E. Pemasaran 

 Pemasaran dilakukan melalui media online di Facebook, Instagram, WhatsApp, dan 
melalui marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Pemasaran dilakukan secara offline melalui 
mitra dan reseller.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Aspek Pasar 

Beras merupakan makanan pokok sebagian warga negara Indonesia dan beberapa 
negara lain. Beras yang umumnya dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang di masak 
menjadi nasi yaitu beras putih. BALIMUNO RICE, merupakan produk beras putih dengan ekstrak 
tumbuhan herbal yang mampu meningkatkan imun pada tubuh terutama pada saat pandemi 
sekarang ini. Karena Indonesia merupakan salah satu negara yang terjangkit Pandemi Covid-19, 
yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 
pencegahan agar terhindar dari paparan Covid-19 yaitu dengan meningkatkan daya tahan tubuh. 
Kekebalan tubuh bersifat dinamis, dapat naik turun. Hal yang dapat mempengaruhi imunitas tubuh 
yaitu seperti usia, dengan bertambahnya usia seseorang juga bisa membuat imunitas tubuh 
melemah. 
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Terinspirasi pada tanaman yang mampu meningkatkan antibodi, maka kami membuat 
produk inovatif “BALIMUNO RICE”. Produk kami ini merupakan beras yang telah diperkaya dengan 
ekstrak herbal yang berasal dari daun Kelor (Moringa oleifera), Meniran (Phyllanthus niruri L), 
Temulawak (Curcuma zanthorrhiza Roxb.), dan Antanan (Centella asiatica). Balimuno Rice yang 
telah diperkaya dengan ekstraks herbal, menjadikan produk pangan alternatif yang aman, 
fungsional dan menyehatkan bagi konsumen. 

Harga produk BALIMUNO RICE dipasarkan dengan harga Rp 20.000 per kemasan.  

Analisis yang dijalankan dalam produk BALIMUNO RICE meliputi analisis SWOT  

1. Strength (Kekuatan) 

a. Ketersediaan bahan baku yang melimpah 
b. Produk Beras yang berkualitas dengan harga terjangkau  
c. Makanan dengan kreasi produk baru dan Produk yang kami jual untuk semua kalangan 

2. Weakness (Kelemahaan) 

1. Belum dikenalnya produk yang kami jual 
2. Belum adanya varian jenis beras 

3. Opportunity (Peluang) 

a. Kebutuhan masyarakat akan pangan yang bergizi 
b. Peluang usaha produk ini sangat tinggi karena masih jarang di pasaran 
c. pasar yang sangat besar karena merupakan makanan kebutuhan pokok 
d. memiliki harga terjangakau 

4. Threat (Ancaman) 

1. Produk mudah ditiru 
2. Banyaknya pesaing dengan inovasi yang lebih menarik 
3. Selera konsumen yang selalu berubah-ubah 

B. Pengenalan dan ketertarikan produk BALIMUNO RICE 

Pengenalan produk inovatif BALIMUNO RICE melalui media sosial dan dengan pengisian 
kuisioner melalui google form. BALIMUNO RICE berhasil dikenal oleh masyarakat, hal ini di 
tunjukkan dengan dengan respon warganet dengan akun instagram sebanyak 133 pengikut dan 
akun marketplace shopee memiliki 54 pengikut. Selain itu hasil survei melalui google form 
mendapatkan 83 responden yang memiliki rentan umur 15-50 tahun, 93% nya menyatakan perlu 
dengan adanya produk untuk menambah sistem imun dimasa pandemi ini dan 64,2% nya memilih 
beras sebagai produk yang paling diminati untuk menambah imunitas tubuh. Diagram dapat di lihat 
pada gambar  
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C. Strategi STP (Segmenting, Targeting dan Positioning).  

1. Segmenting / Segmentasi  

Berdasarkan fungsional produk sebagai pangan untuk meningkatkan kesehatan calon 
konsumen, oleh karena itu segmentasi pasar yang kami bidik adalah calon konsumen yang 
sadar dan faham tentang pangan yang aman dan menyehatkan, yang berpendidikan sekolah 
menengah keatas (SMP, SMA, Perguruan Tinggi), dengan golongan ekonomi menengah ke 
atas, yang tinggal di wilayah perkotaan. 

2. Targeting / Target : 

Target pasar yang kami bidik adalah masyarakat kelas ekonomi menengah keatas yang 
sedang sakit atau yang sadar untuk selalu menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan 
kecerdasan, khususnya dari kelompok usia 15-60 tahun. 

3. Positioning / Posisi 

Posisi produk BALIMUNO RICE di pasaran adalah sebagai produk pangan fungsional, yang 
diformulasikan sebagai produk yang mengandung bahan aktif hetbal dengan 4 varian 
fungsional, yaitu mencegah covid 19, mencegah kanker, meningkat kecerdasan atau 
mencegah alzimer (pikun)dan meningkatkan nafsu makan. Branding produk yang kami lakukan 
adalah Beras Pangan Sehat dan Cerdas 

D. Promosi produk BALIMUNO RICE 

Promosi yang kami lakukan melalui media online di Facebook, Instagram dan WhatsApp, 
dan  market place seperti Tokopedia dan Shoope. Selain itu kami juga membuat banner yang 
dipasang di toko-toko mitra reseller. Proses promosi juga dengan memanfaatkan platform facebook 
ads dan instagram ads untuk menjangkau banyak orang sesuai kriteria yang dibutuhkan, dan 
berkolaborasi dengan influencer sehingga produk BALIMUNO RICE semakin dikenal oleh banyak 
masyarakat.  

E. Pemasaran dan Penjualan 

 Pemasaran produk BALIMUNO RICE selama masa pandemi COVID-19 dilakukan secara 
online yaitu melalui Social Media yaitu Whatsapp dan Instagram. Juga melalui market place 
Shopee dan Tokopedia. Pada Social Media terjual sebanyak 7 pack dan pada Market Place terjual 
sebanyak 4 pack. 

F. Potensi Pengembangan Usaha 

1. Keberlanjutan bahan baku  

Sudah bekerjasama dengan mitra tani pemasok tanaman herbal. Potensi mitra tanaman herbal 
sanggup menyediakan 10 Kg tanaman herbal segar per 1 bulan. Dan potensi pemasok beras 
tidak terbatas. Lalu kami juga telah memperbanyak tanaman herbal secra mandiri.  

2. Prospek calon konsumen berdasarkan data analisis melalui google form 

Sebelum nya kami sudah melakukan survei pasar melalui google form untuk 
mengetahui validasi pasar dan dari 83 responden yang memiliki rentan umur 15-50 tahun, 93% 
nya menyatakan perlu dengan adanya produk untuk menambah sistem imun dimasa pandemi 
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ini dan 69,8% nya memilih beras sebagai produk yang paling diminati untuk menambah 
imunitas tubuh. 

3. Pengembangan inovasi produk (ukuran kemasan, mutu beras, jenis produk turunan, 
teknologi proses produksi) 

Pada saat ini kami baru menjual beras dengan ukuran 1 Kg untuk kedepan nya kami 
akan membuat kemasan dengan ukuran 5 Kg untuk memangkas biaya produksi.  

4. Perluasan jangkauan pemasaran dan mitra reseller sebagai distribusi produk 

Untuk Perluasan marketing place untuk pada saat ini menggunakan marketplace 
shopee dan tokopedia dan kedepannya kami akan menambah marketplace seperti Lazada, 
Blibli, Bukalapak 

G. Proyeksi Analisa  

Biaya Investasi  Rp 7.650.000 

Penjualan per tahun Rp 96.000.000 

Biaya Produksi/Tahun Rp 81.000.000 

Laba/rugi per tahun Rp 14.400.000 

Laba/rugi per bulan Rp 1.200.000 

Jangka waktu pengembalian 
modal 

6 Bulan 

R/C 1,11 

BEP Unit 2.550 pcs 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

BALIMUNO RICE merupakan produk inovasi baru yang belum pernah ada sebelumnya 
dan sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih jauh yang terbuat dari campuran beras putih 
dengan ekstrak tanaman-tanaman herbal. Melihat produk BALIMUNO RICE yang mengedepankan 
aspek kesehatan bagi pengkonsumsinya yang di mana memiliki keunggulan tersendiri yaitu untuk 
meningkatkan daya tahan tubuh, tambahan kandungan zat yang ada di dalam beras menggunakan 
ekstrak dari tumbuhan herbal tentunya BALIMUNO RICE memiliki keunggulan tersendiri 
dibandingkan dengan produk beras lain dan menjadi pilihan pangan fungsional dengan harga 
terjangkau dan manfaat yang baik bagi tubuh karena dapat menjaga stamina serta memperkuat 
daya tahan tubuh dengan itu mampu mengurangi resiko terpapar virus Covid-19. 
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Abstrak 

Seiring meningkatnya kasus Covid-19 yang terjadi di indonesia, semakin banyak pula orang yang mengalami maag 
(gastritis) disebabkan karena kondisi stres di masa pandemi. Menurut data dari Departemen Kesehatan RI penyakit 
gastritis di Indonesia mencapai 40,8% dengan prevalensi presentase 274.396 kasus dari 238.452.952 penduduk. 
Pati garut oleh masyarakat pedesaan dijadikan sebagai salah satu alternatif pengobatan asam lambung (maag). Pati 
garut dapat menjadi gastroprotektan dalam penyembuhan tukak lambung. Cireng pati garut instan dapat 
dikembangkan menjadi inovasi baru dari produk cireng guna meningkatkan nilai fungsional. Cireng pati garut instan 
(CIGANTAN) merupakan cireng dengan penambahan pati garut sebagai bahan dasarnya serta ditambah kuah ayam 
bawang dan lado ijo sebagai varian rasa. CIGANTAN memiliki segmentasi pasar dengan rentan usia 15-40 tahun. 
CIGANTAN agar lebih dikenal masyarakat dilakukan pemasaran dan penyebaran informasi mengenai produk 
CIGANTAN melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, dan Shopee. Penjualan dilakukan secara 
offline melalui direct selling, bekerja sama dengan toko dan mengikuti event tingkat fakultas hingga tingkat 
universitas serta memperluas promosi dengan menggunakan Youtube dan Koran. Produk CIGANTAN telah terjual 
sebanyak 301 kemasan sesuai dengan target yang diinginkan dengan omset sebesar Rp. 3.075.000 serta 
keuntungan 25% yaitu sebesar Rp. 658.250. 

Kata Kunci: Cireng, maag, pati garut. 
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I. PENDAHULUAN 

 Pemberlakuan anjuran pemerintah untuk melakukan aktivitas dirumah selama pandemi Covid-19 membuat 
beberapa orang mengalami stres. Ditambah dengan adanya aturan PPKM yang secara terus menerus diperpanjang 
sejalan dengan kasus Covid-19 yang semakin meningkat. Sehingga hal tersebut menimbulkan beberapa polemik 
baru salah satunya yaitu semakin meningkatnya kasus menderita maag yang salah satu faktornya disebabkan oleh 
kondisi stres. Kondisi stres seseorang ini selama pandemi diakibatkan karena adanya pembatasan aktivitas yang 
tidak seperti biasanya serta khawatir terinveksi Covid-19 (Syam, 2021). Seseorang yang menderita maag akan 
mengalami keluhan nyeri pada lambung, mual, muntah, lemes, perut kembung serta dapat terjadi pendarahan 
saluran pencernaan (Sulastri, 2012). Menurut data dari Departemen Kesehatan RI penyakit gastritis di Indonesia 
mencapai 40,8% dengan prevalensi presentase 274.396 kasus dari 238.452.952 penduduk (Khaerunaisa, 2018). 
Sedangkan menurut Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2012 kasus gastritis mencapai (21,15%) atau 
58.085 orang (Sumbara, 2020). (Anshari, 2019) melakukan penelitian kejadian gastritis yang menunjukan penderita 
gastritis dari 63 responden 61,9% (39 orang) diantaranya merupakan usia 15-25 tahun. 

Pati garut merupakan hasil olahan umbi garut berbentuk pati. Dalam 100 gram umbi garut memiliki 
kandungan 355 kal, 0,70 g protein, 0,20 lemak, 85,20 g karbohidrat, 8 g kalsium, 22 g fosfor, 1,50 g zat besi, 0,09 
mg vitamin B1 dan 13,60 g air. Pati garut memiliki enzim polifenol yang tinggi dan berpotensi sebagai antioksidan. 
Pati garut mempunyai daya cerna tinggi sehingga mudah dicerna. Selain itu pati garut juga memiliki ukuran granula 
yang besar sehingga tidak sulit dalam proses ekstraksi. Masyarakat biasanya memanfaatkan pati garut sebagai 
salah satu alternatif obat tradisional yang bisa digunakan untuk pengobatan maag. Umbi garut memiliki karakteristik 
khas yaitu dapat mendinginkan perut yang panas dan sakit dimana umbi garut memiliki kemampuan menyerap racun 
di dalam lambung  (Astuti, 2008). Menurut (Laili, 2020) pati garut memiliki efektivitas yang lebih tinggi sebagai agen 
gastroprotektif. Kandungan polisakarida pada pati garut dapat mengikat permukaan mukosa lambung. Selain itu 
masyarakat pedesaan menggunakan umbi garut sebagai pengganti beras yang diolah menjadi pati dan umbi garut 
sendiri dapat dijadikan subtitusi pangan olahan tapioka atau sagu. 

CIGANTAN merupakan cireng yang terbuat dari pati garut sebagai bahan utama dalam pembuatannya. 
CIGANTAN satu-satunya cireng berbasis pati garut yang ada di Indonesia. Tepung pati garut digunakan sebagai 
pengobatan tradisional oleh masyarakat untuk mengobati penyakit maag dan mendinginkan perut yang panas. 
CIGANTAN memiliki keunggulan dari cireng lainnya yaitu terbuat dari bahan baku lokal, tidak mengandung 
pengawet dan bebas gluten. Selain itu, bumbu kuah ayam bawang yang menggugah selera dan tentunya aman 
untuk penderita maag. Pada varian bumbu lado ijo diproduksi dari cabe ijo segar yang dikeringkan. Kondimen 
tambahan berupa pilus dan jeruk limau menambah keunikan Cigantan serta harga jual yang terjangkau menjadikan 
Cigantan layak mendapat tempat tersendiri dihati konsumen karena keunikan dan manfaatnya serta rasa yang 
dimiliki. Berdasarkan hasil survei dari 54 responden mengenai tingkat penerimaan konsumen, menunjukkan 96.3% 
responden tertarik dengan cireng berbahan dasar pati garut dan 94.4% responden tertarik cireng disajikan dalam 
bentuk kuah. 

 

II. METODOLOGI 

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan kewirausahaan CIGANTAN yaitu: 

A. Survei 
Survei dilakukan sebanyak 2 kali dengan menggunakan sistem pengisian kuesioner online 

menggunakan google formulir yang disebarkan melalui media sosial berupa grup dan status whatsapp. 
Kuisioner pertama ditujukan memperkenalkan produk cigantan kepada segmentasi pasar yaitu para remaja dan 
dewasa seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, dan masyarakat umum yang lebih rentan mengalami peyakit 
maag. Kuisioner kedua ditujukan untuk testimoni dan evaluasi produk kepda konsumen yang telah 
berlangganan membeli produk. 

 
B. Waktu dan Tempat produksi 

Program kewirausahaan dilaksanakan pada bulan juni sampai dengan September 2021 di Laboratorium 
Pengolahan Pangan UPT Sartika Djuanda Bogor dan tempat kos berlokasi di Ciawi, Kabupaten Bogor. 

 
C. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam pembuatan produk kewirausahaan yaitu baskom besar, baskom kecil, 
wajan, centong, timbangan digital, sendok ukur, pisau, talenan, blender, spatula kayu, sealer. 

Bahan yang digunakan pembuatan produk kewirausahaan yaitu pati garut, bawang putih, garam, 
penyedap rasa, merica bubuk, daun bawang, bumbu ubuk ayam bawang, cabai bubuk, pilus, gula pasir. 
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D. Produksi  
Diagram alir pembuatan cireng dapat dilihat pada Gambar 1. 
 

 
Gambar 1. Proses Pembuatan Cireng 

 
E. Pemasaran 

Pemasaran dilakukan secara online dan offline dengan sistem Open Pre Order, direct selling, reseller, dan 
dropshipper. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Aspek Pasar 
Cireng merupakan salah satu makanan ringan tradisional khas Jawa Barat yang masih popular hingga 

saat ini dan disukai oleh semua kalangan baik anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dimasa pandemi seperti 
sekarang ini masyarakat diharuskan untuk melakukan perubahan adaptasi kebiasaan baru. Salah satu contoh 
adaptasi kebiasaan baru seperti mengurangi aktivitas sosial secara langsung sehingga sebagian besar aktivitas 
dilakukan dirumah. Kurangnya aktivitas sosial ini secara tidak langsung dapat berdampak pada psikologi 
seseorang, dimana seseorang dapat mengalami kebosanan, tekanan sehingga menyebakan stres. Kondisi 
stres yang dialami seseorang dapat berdampak negatif bagi kesehatan tubuh. Seseorang yang mengalami 
stres biasanya akan melakukan gaya hidup yang kurang sehat. Salah satunya penyakit yang timbul akibat stres 
yaitu dapat meningkatkan produksi asam lambung dan timbulnya penyakit maag. 

Dilihat dari permasalahan tersebut hadir inovasi produk cireng yaitu “CIGANTAN: Cireng Pati Garut 
Instan Kuah Ayam Bawang, Jajanan Nusantara Solusi untuk Penderita Sakit Maag”. Cigantan berbeda dengan 
produk cireng pada umumnya dan produk ini sangat bermanfaat bagi penderita gastritis atau maag sebagai 
camilan nikmat serta sehat yang cocok dikonsumsi untuk menemani aktivitas dirumah. Penggunaan pati garut 
sebagai pengganti tepung tapioka dalam bahan baku memberikan nilai fungsional pada produk cireng ini dan  
juga menyediakan jajanan yang tepat bagi penderita maag. Hadirnya produk ini dapat memenuhi keinginan 
masyarakat untuk jajanan instan yang mereka inginkan serta dapat memberikan dampak positif bagi tubuh. 

Harga produk yang ditawarkan sesuai dengan jenis kemasan yang diinginkan, dimana satu kemasan 
box thinwall adalah Rp. 10.000 rupiah dan untuk kemasan standing pouch adalah Rp. 15.000 rupiah.  

Analisis yang dijalankan dalam produk CIGANTAN meliputi analisis SWOT, yaitu: 
a. Strength (Kekuatan) 

1. Harga produk terjangkau dan ekonomis 

2. Produk di buat dari bahan yang terjamin dan higienis. 

3. Produk tidak menggunakan bahan pengawet atau zat-zat berbahaya lainnya 
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4. Produk dapat dikonsumsi untuk semua kalangan baik usia muda atau usia tua. 

5. Produk cocok dikonsumsi sebagai alternative cemilan untuk penderita maag. 

b. Weakness (Kelemahan) 

1. Produk cireng sudah banyak dijual diberbagai tempat 

c. Opportunity (Peluang) 

1. Produk ini memiliki peluang usaha yang cukup tinggi karena menggunakan bahan pati garut yang 

dapat membantu mengatasi sakit maag dan produk ini belum ada dipasaran. 

2. Bisa menjadi alternatif cemilan bagi penderita sakit maag. 

d. Threat (Ancaman) 

1. Produk mudah untuk ditiru 

2. Selera konsumen yang selalu berubah-ubah, sehingga dapat berpengaruh terhadap pembelian 

produk. 

3. Produk merupakan makanan tradisional yang dapat tersingkir dengan semakin banyaknya produk 

makanan barat. 

 

B. Pengenalan dan ketertarikan produk CIGANTAN 
 Pengenalan inovasi cireng dari pati garut sebagai jajanan nusantara bagi penderita maag 
dilakukan melalui media sosial dan kuesioner. CIGANTAN dapat berhasil dikenal masyarakat, hal ini 
ditunjukkan dengan jumlah warganet yang merespon akun media sosial kami yaitu sejumlah 66 pengikut 
pada akun Instagram, 23 teman pada akun Facebook, dan sejumlah rekan pada akun WhatssApp. Selain 
itu, hasil survei dari 54 responden menunjukkan bahwa (94%) 51 responden yang terdiri dari para remaja 
dan dewasa tertarik dan menyukai adanya produk CIGANTAN sebagai jajanan dan cemilan fungsional bagi 
penderita maag. Diaram dapat dilhat pada Gambar 2. 

 
Sumber: Google form (2021) 

Gambar 2. Kuisione survei ketertarikan Cigantan 
 

C. STP (Segmentation, Targeting, Positioning) 

 Segmentasi pasar dari produk CIGANTAN didasarkan atas variabel demografis usia yaitu generasi 
Millennial dan generasi Z yang memiliki rentang usia dari 15 tahun hingga 40 tahun. Kalangan menengah 
sebagai target penjualan kami dimana kalangan menengah memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. 
Positioning CIGANTAN adalah sebagai pelestarian jajanan nusantara atau pangan lokal dan alternatif 
jajanan sehat, praktis, higienis, serta memberikan nilai fungsional bagi kesehatan tubuh. 
 

D. Promosi Produk CIGANTAN 

Selama masa pandemi COVID-19 promosi produk CIGANTAN dilakukan dengan sistem online dan 

offline seperti berikut : 

1 Mempromosikan ke usaha milik Universitas (UNIDA MART), ke teman-teman terdekat sebagai 

langkah pertama promosi. 

2 Promosi berlanjut kepada pelajar atau mahasiswa, dosen sekitar lingkungan kampus, dan masyarakat 

umum. 



372 SEMNAS UNIDA III ISBN: 978-602-6585-86-8                                     
 
 

 

3 Promosi dengan acara yang diadakan kampus seperti bingkisan untuk peserta seminar dan acara 

inkubator bisnis universitas. 

4 Promosi dengan sistem penitipan di toko atau warung makanan. 

5 Promosi dengan bekerjasama ormawa kampus digunakan sebagai kegiatan dana usaha (Danus PBA 

Festival Romansa Arabiyah). 

6 Promosi menggunakan sistem paid promote, publikasi video pada laman youtube UNIDA TV, serta 

publikasi pada media online (Koran online) Radar Bogor. 

7 Promosi melalui media sosial seperti facebook, whatsapp, instagram, dan market place (Shopee). 

 

E. Pemasaran dan Penjualan 
 Pemasaran produk CIGANTAN selama masa pandemi COVID-19 dilakukan secara online dan 
offline dimana secara online meliputi (Whatsapp, Instagram, Facebook, dan market place Shopee), serta 
secara offline meliputi wilayah kampus Universitas Djuanda dan sistem kemitraan dengan toko atau 
warung. Pemasaran CIGANTAN memalui online secara nasional sudah dilakukan meliputi daerah 
(Palembang, Sukabumi, Jabodetabek, Makassar, Magetan, dan Pontianak) 
 Dari berbagai metode pemasaran yang telah dilakukan didapatkasn hasil bahwa pemasaran 
melalui marketplace shopee yaitu sebanyak 102 kemasan, media sosial (instagram, whatsapp) 125 
kemasan, reseller Unida Mart 34 kemasan, dropshipper Festival Romansa Arabiah 17 kemasan, dan 
penjualan offline di toko Salwa Sukabumi sebanyak 3 kemasan serta direct selling sebanyak 20 kemasan. 
Berikut diagram jumlah produk terjual yang dilakukan pada bulan juni hingga September dengan produksi 
dilakukan 10 kali produksi terdapat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Diagram jumlah produk terjual. 

 
F. Pengembangan Varian Rasa dan Kemasan 

 Saat penerapan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiaan Masyarakat) penjualan cigantan 

sedikit menurun oleh karena itu diperlukan adanya solusi guna meningkatkan kembali jumlah penjualan. 

Dengan melihat peluang yang ada di mana makanan dengan rasa sambal ijo sedang banyak diminati maka 

cigantan memutuskan untuk menambah varian rasa kuah lado ijo. Sehingga saat ini Cigantan memiliki dua 

varian rasa yaitu kuah ayam bawang, dan kuah lado ijo. 

 Pada produksi ke-8 dilakukan pengiriman produk Cigantan dengan kemasan sekunder thinwall dan 

kemasan primer plastik klip ke daerah Cibinong Bogor dengan jangka waktu pengiriman 3 hari produk 

menghasilkan kerusakan biologi sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu dilakukan 

pembaruan penggunaan kemasan standing pouch berbahan metalized dan plastik vakum emboss guna 

memperpanjang umur simpan. Produk dengan kemasan baru kami pasarkan ke daerah Palembang 

Sumatera Selatan dengan jangka waktu pengiriman yang sama (3 hari) menghasilkan Cireng yang dengan 

kerusakan fisik namun masih layak dikonsumsi. 

 

G. Potensi pengembangan usaha 
 Cigantan merupakan produk yang baru dan pertama kali ada di Indonesia. Konsumen bisa 
merasakan cireng dengan citarasa yang lezat dan dengan bentuk yang baru. Terlebih dibuat dengan 
menggunakan pati umbi garut yang bisa meningkatkan nilai fungsionalnya. Harga dari Cigantan juga 
terjangkau sehingga siapapun bisa membelinya dengan mudah. Oleh sebab itu, Cigantan sangat 
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berpotensi untuk menjadi usaha yang maju. Potensi hasil pengembangan dari proyek PKM-K Cigantan ini 
yaitu: 

1. Bergabung dengan komunitas-komunitas usaha, contohnya Komunitas UMKM Ciawi atau Komunitas 

Bogor Berdaya pada tahun pertama 

2. Penjualan offline menggunakan booth pada tahun kedua. 

3. Memperluas pemasaran dengan kerjasama dengan pihak rekanan (Franchise) pada tahun ketiga. 

 

H. Aspek Keuangan 

Keterangan Jumlah 

Modal produksi 50 pcs/produksi 
a. Kemasan Thinwall (30 pcs) 
b. Kemasan Standing Pouch (20 pcs) 

  
a. Rp. 235.000 
b. Rp. 235.000 

a. Biaya Bahan baku 
- Kemasan Thinwall 
- Kemasan Standing Pouch 
b. Biaya Kemasan 
- Kemasan Thinwall 
- Kemasan Standing Pouch 

 
-          Rp. 200.000 
-          Rp. 165.000 
  
-          Rp. 35.000 
-          Rp. 70.000 

Harga Pokok Produk 
a. Kemasan Thinwall 
b. Kemasan Standing Pouch 

 
a. Rp. 7.833 = Rp. 8.000 
b. Rp. 11.750 = Rp. 12.000 

Harga Jual Produk 
a. Kemasan Thinwall @Rp. 10.000 
b. Kemasan Standing Pouch @Rp. 15.000 

  
a. Rp. 300.000 
b. Rp. 300.000 

Revenue/Cost Ratio   
a. Kemasan Thinwall 
b. Kemasan Standing Pouch 

  
a. 1,28 
b. 1,15 

BEP (Kemasan Thinwall)  = Total biaya / Harga Jual  

    = Rp. 2.416.750 / Rp. 10.000 

    = 241,675 ≈ 242 kemaasan (titik impas) 

BEP (Kemasan Standing Pouch)   = Biaya tetap / Harga Jual  

          = Rp. 2.416.750 / Rp. 15.000 

       = 161,116 ≈ 162 kemasan (titik impas) 

Omset Penjualan: 

 

 

 
 

 

I. Afirmasi Produk 
 Afirmasi atau testimoni inovasi cireng dari pati garut sebagai jajanan nusantara bagi penderita 
maag dilakukan melalui media sosial dan kuesioner. CIGANTAN berhasil dikenal masyarakat ditandai 
dengan terjualnya CIGANTAN sebanyak 301 pics. Cigantan memiliki keunggulan dalam bahan baku yaitu 

No Keterangan Total (Rp) 

1. Omset 3.075.000 

2. Laba Kotor 2.416.750 

Laba Bersih 658.250 
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pati garut yang memiliki nilai fugsional untuk mencegah asam lambug tinggi (maag). Maka dari itu Cigantan 
melakukan afimasi atau testimoni kepada 25 konsumen yang telah berlangganan membeli cigantan. Hasil 
dari kuisioner didapatkan (88%) 22 pelanggan cigantan merasakan manfaat bahwa cigantan dapat 
meredakan maag yang diderita konsumen. Berikut diagram testimony manfaat yang dirasakan konsumen 
terdapat pada Gambar 4. 

 
Sumber: Google form (2021) 

Gambar 4. Kuisione survei Kebermanfaatan CIGANTAN 
 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

 Cigantan merupakan produk cireng baru dan pertama kali ada di Indonesia yang terbuat dari campuran pati 
umbi garut. Cigantan mempunyai citarasa yang lezat dan gurih. Bentuk yang baru dari produk cigantan 
menjadikannya menarik untuk dicoba. Berdasarkan hasil yang didapat, Cigantan dapat memproduksi dan 
memasarkan produk sebanyak 301 pics. Bekerjasama dengan (UNIDA MART), bekerja sama dengan toko Salwa 
Sukabumi, Bekerja sama dengan fakultas (Danus PBA Festival Romansa Arabiya). Melakukan promosi 
menggunakan sistem paid promote, publikasi video pada laman youtube UNIDA TV, dan publikasi media pada 
Radar Bogor. Serta promosi melalui media sosial seperti facebook, whatsapp, instagram, dan market place 
(Shopee). Sehingga dapat disimpulkan bahwa cigantan sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi usaha yang 
maju. Cigantan memiliki Implikasi terhadap gaya hidup sosial masyarakat untuk dapat mengkonsumsi pangan yang 
memiliki nilai fungsional dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh.  
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Abstrak 

Pada umumnya masyarakat Indonesia menyukai jajanan ringan seperti nori. Namun, nori yang beredar di pasaran 
kurang memiliki serat yang tinggi oleh karena itu dilakukan inovasi nori dengan menggunakan daun papaya jepang 
(Chaya) yang memiliki kandungan serat yang tinggi. Karena berbagai kandungan dan manfaat chaya yang saat ini 
belum diketahui masyarakat luas, nori chaya dapat menjadi inovasi baru di masyarakat. Nori merupakan makanan 
yang sudah tidak asing di masyarakat luas serta banyak digemari semua kalangan terutama kalangan anak anak 
dan remaja, nori chaya ini juga banyak manfaat untuk kesehatan karena memiliki serat yang tinggi, juga dapat 
mencegah anemia, menyembuhkan asma, meningkatkan penglihatan dan fungsi otak, meningkatkan kadar kalsium 
dalam tubuh, osteoporosis, mengatur kadar gula dalam darah dan diabetes. Tujuan, memanfaatkan rumput laut 
(Eucheuma cottoni) pada pembuatan snack nori dengan penambahan chaya (Cnidoscolus aconitifolius). Metode : 
Survei Pasar, Sebelum melakukan usaha, tim kami melakukan survei pasar. Survei pasar dilakukan guna 
menentukan bahan dan alat dengan mencari harga terendah dengan kualitas yang bagus untuk produk yang akan 
dibuat. Selanjutnya, Penyediaan Alat dan Bahan, Penyediaan alat dan bahan guna melakukan proses pembuatan 
produk yang akan dihasilkan setelah melalui tahap produksi. Kemudian, Produksi. Dan yang terakhir adalah 
pemasaran, Pada tahap pemasaran dilakukan guna menyebarluaskan produk yang telah dibuat sekaligus 
memperkenalkan produk dan menghasilkan keuntungan dengan cara menyebarkan melalui iklan di media sosial. 
Telah dilakukan sepuluh kali penjualan. 

Kata Kunci: Chaya, Nori, Rumput laut.  
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I. PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas wilayah 

perairan hingga 75% dari total luas wilayah membuat Indonesia menjadi negara yang menyimpan 
potensi sumber daya kelautan luar biasa besar. Indonesia menjadi produsen terbesar rumput laut jenis 
Eucheuma cottonii di dunia, namun Indonesia hanya menjadi produsen rumput laut mentah dan belum 
menjadi produsen untuk produk olahannya. Dari total produksi E. cottonii sebesar 1,04 juta ton kering, 
Indonesia hanya mampu mengolah 5% nya menjadi produk turunan berupa karagenan (Sjarief et al., 
2018). Seharusnya Indonesia dapat memanfaatkan rumput laut jenis E. cottonii sebagai produk olahan 
yang dapat meningkatkan nilai ekonomis, salah satunya produk snack nori. Rumput laut E. cottonii 
mengandung serat kasar yang rendah yaitu sebesar 4,15% dan mengandung karagenan yang tinggi 
sebesar 54-73%. Serat kasar berpengaruh terhadap tekstur pada pembentukan lembaran nori agar 
kompak dan tidak mudah sobek. Oleh sebab itu, perlu dilakukan kombinasi dengan bahan lain yang 
memiliki kandungan serat kasar yang lebih tinggi (Winarno, 1996). 

Chaya (Cnidoscolus aconitifolius)  di Indonesia biasa disebut daun pepaya Jepang, tidak seperti 
namanya tanaman ini bukan berasal dari Jepang tetapi berasal dari Amerika Tengah. Penamaan 
“pepaya” dikarenakan bentuk dan tekstur daun yang mirip dengan daun pepaya. Chaya merupakan 
salah satu sayuran hijau yang memiliki serat kasar yang cukup tinggi. Serat kasar yang terkandung 
dalam 100 g chaya yaitu sebesar 31,17% (Orji et al., 2016).  

Pada pembuatan nori, kandungan serat kasar dalam chaya dapat dimanfaatkan dalam 
pembentukan lembaran agar kompak dan tidak mudah sobek. Pemanfaatan chaya juga dimaksudkan 
untuk meningkatkan nilai ekonomis dan juga menarik minat khususnya kalangan anak-anak, remaja 
dan orang dewasa. Bagi seseorang yang mengalami masalah kegemukan, mengonsumsi olahan chaya 
menjadi snack nori diharapkan dapat mengontrol berat badan karena menurut Mulatsih (2015), serat 
memerlukan waktu cerna lebih lama sehingga mencegah untuk mengonsumsi makanan lebih banyak. 
Karena berbagai kandungan dan manfaat Chaya yang saat ini belum diketahui masyarakat luas, nori 
Chaya dapat menjadi inovasi baru di masyarakat. Nori merupakan makanan yang sudah tidak asing di 
masyarakat luas serta banyak digemari semua kalangan terutama kalangan anak anak dan remaja, 
pada produk nori Chaya ini memiliki berbagai varian rasa seperti rendang, salted egg, ayam panggang, 
pedas dan original. Oleh sebab itu diharapkan produk nori Chaya ini dapat disukai oleh masyarakat 
luas selain karena rasanya yang memiliki banyak varian dan lezat, Chaya ini juga banyak manfaat 
untuk kesehatan karena memiliki serat yang tinggi, juga dapat mencegah anemia, menyembuhkan 
asma, meningkatkan penglihatan dan fungsi otak, meningkatkan kadar kalsium dalam tubuh, 
osteoporosis, mengatur kadar gula dalam darah dan diabetes. 

 

II. METODOLOGI 

1. Survei Pasar. 
Sebelum melakukan usaha, dilakukan survei pasar. Survei pasar dilakukan guna menentukan 

bahan dan alat dengan mencari harga terendah dengan kualitas yang bagus untuk produk yang akan 
dibuat. Pada tahap survei pasar dilakukan pengecekan harga di beberapa pasar (langsung) dan 
beberapa barang di situs online untuk dibandingkan harga terendah dengan kualitas yang baik yang 
akan dipilih. 
2. Penyediaan Alat dan Bahan. 

Penyediaan alat dan bahan guna melakukan proses pembuatan produk yang akan dihasilkan 
setelah melalui tahap produksi. Alat yang digunakan untuk produksi adalah timbangan, blander, oven, 
kompor gas, sendok, mangkuk, nampan, baskom serta pisau. Sedangkan untuk bahan yang digunakan 
adalah Rumpu laut (Eucheuma cottonii), Chaya (Cnidoscolus aconitifolius), bawang putih, garam, 
penyedap rasa dan juga minyak. 
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3. Produksi 

 
4. Pemasaran. 

Pada tahap pemasaran dilakukan guna menyebarluaskan produk yang telah dibuat 
sekaligus memperkenalkan produk dan menghasilkan keuntungan. Pada tahap ini dilakukan 
proses penjualan secara online dengan cara memasarkan via instagram sehingga orang orang 
dapat mengetahui produk nori, setelah menyebar luaskan melalui instagram para calon konsumen 
dapat menghubungi melalui via direct message (DM) pada instagram atau menghubungi whatsApp 
untuk melakukan pemesanan dan transaksi uang terlebih dahulu, setelah proses transaksi selesai 
nori siap dikirimkan ke alamat pemesan. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
3.1 Nori rumput laut dan chaya 

Penampakan Nori Rumput Laut dan Chaya, pada tekstur yang dihasilkan pada produk 
snack nori adalah renyah, karena dilakukan nya proses pengeringan sehingga kadar air yang 
terdapat pada adonan menjadi menguap dan produk menghasilkan tekstur yang renyah. Rasa 
yang dihasilkan pada produk snack nori tidak jauh berbeda dengan produk nori komersial, 
Penambahan chaya  menunjukkan penilaian panelis kearah suka. Hal ini diduga karena chaya 
memiliki rasa khas daun, sedangkan rumput laut E. cottonii memiliki rasa yang netral. Umumnya 
bahan pangan tidak hanya terdiri dari satu rasa saja tetapi merupakan gabungan dari berbagai 
macam rasa sehingga akan menimbulkan cita rasa makanan yang utuh. Pada percobaan ini 
dilakukan penambahan garam yang bertujuan untuk memberikan rasa asin agar snack nori tidak 
terasa hambar, selain itu juga dilakukan penambahan bawang putih yang bertujuan sebagai 
penguat rasa pada snack nori. Aroma amis rumput laut pada snack nori akan berkurang dengan 
ditambahkan konsentrasi daun chaya. Oleh karena itu, aroma khas chaya lebih dominan daripada 
aroma rumput laut. Penambahan bawang putih juga merupakan salah satu alasan berkurangnya 
aroma khas rumput laut yang amis pada produk akhir snack nori karna bawang putih memiliki 
kandungan allicin. Allicin merupakan komponen utama yang memberikan bau khas pada bawang 
putih. Allicin dihasilkan ketika bawang putih diiris atau dihancurkan yang akan menimbulkan reaksi 
enzimatik yaitu enzim allinase. Allicin bersifat sangat tidak stabil dan di udara bebas akan berubah 
menjadi dialil disulfida. Dialil disulfida merupakan senyawa sekunder penentu aroma bawang putih 
(Winarno, 1996). Aroma khas kebanyakan nori pada umumnya. Warna Snack nori yang dihasilkan 
pada penelitian ini memiliki warna hijau kehitaman, warna ini didapat dari kandungan klorofil yang 
terdapat di dalam chaya. Chaya merupakan tumbuhan yang mengandung klorofil yang cukup 
tinggi, hal ini dapat dilihat dari warna daunnya yang sangat hijau. Klorofil merupakan pigmen 
fotosintesis yang terdapat pada tanaman, terletak dalam kloroplas dan memanfaatkan cahaya 
yang diserap sebagai energi untuk reaksi-reaksi cahaya dalam proses fotosintesis (Atmanegara, 
2014). 

Fungsi bahan, rumput Laut E. cottonii merupakan salah satu rumput laut jenis 
carragaenophytes yaitu rumput laut penghasil karagenan yang berupa senyawa polisakarida. 
Karagenan dalam rumput laut memiliki peran penting sebagai stabilisator (pengatur 
keseimbangan), thickener (bahan pengental), pembentukan gel, pengemulsi, dan lain-lain. 
Karagenan dikategorikan sebagai salah satu bahan tambahan makanan (food additives) pada 
industri makanan(Winarno, 1990). Komponen utama alga adalah polisakarida yang dapat 
mencapai 40-70% berat kering tergantung pada jenis alga dan keadaan lingkungan tumbuhnya. 
Selain polisakarida, alga mengandung sejumlah protein, lemak, mineral, dan vitamin. Rumput laut 
berfungsi sebagai bahan utama dalam pembuatan snack nori. Daun Pepaya Jepang/Chaya 
merupakan sumber protein yang baik, vitamin, kalsium, dan zat besi. Chaya juga merupakan 
sumber yang kaya antioksidan seperti vitamin C dan E serta flavonoid. Chaya disini berfungsi 
sebagai bahan baku utama sekaligus serat kasar pada produk. Bawang Putih mempunyai 
kandungan senyawa antibakteri dan antifungal seperti allisin dan tiosulfonat dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri pembusuk. Menurunkan total bakteri, dan meningkatkan citarasa. Garam 
menambah citarasa pada produk olahan. 

Teknologi yang digunakan, sistem pengeringan proses pengeringan pada prinsipnya 
menyangkut proses pindah panas dan pindah massa yang terjadi secara bersamaan (simultan). 
Pertama panas harus di transfer dari medium pemanas ke bahan. Selanjutnya setelah terjadi 
penguapan air, uap air yang terbentuk harus dipindahkan melalui struktur bahan ke medium 
sekitarnya. Proses ini akan menyangkut aliran fluida di mana cairan harus ditransfer melalui 
struktur bahan selama proses pengeringan berlangsung. Jadi panas harus di sediakan untuk 
menguapkan air dan air harus mendifusi melalui berbagai macam tahanan agar supaya dapat 
lepas dari bahan dan berbentuk uap air yang bebas. Lama proses pengeringan tergantung pada 
bahan yang dikeringkan dan cara pemanasan yang digunakan (Rahmawan, 2011). Oven adalah 
alat untuk memanaskan memanggang dan mengeringkan. Oven dapat digunakan sebagai 
pengering apabila dengan kombinasi pemanas dengan humidity rendah dan sirkulasi udara yang 
cukup. Pengeringan menggunakan oven lebih cepat dibandingkan dengan pengeringan 
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menggunakan panas matahari. Akan tetapi, kecepatan pengeringan tergantung dari tebal bahan 
yang dikeringkan. 

Pengaruh pemanasan, pengaruh pemanasan akan mengakibatkan produk yang 
dikeringkan mengalami perubahan warna, tekstur, flavor, dan aroma. Suhu pemanasan akan 
menghasilkan karakteristik snack nori. Pada saat dilakukan pemanasan kadar air yang terdapat 
dalam adonan rumput laut dan chaya yang sudah dicampur mengalami penguapan dan membuat 
terkster dalam adonan menjadi kering. Menghasilkan warna snack nori dari hijau muda menjadi 
hijau kehitaman, dan aroma yang lebih menyengat. Pada proses pemanasan terjadi penurunan 
kadar protein, proses pemanasan dapat menurunkan kandungan protein karena reaksi-reaksi 
diantaranya denaturasi, kehilangan aktivasi enzim, perubahan kelarutan, pemutusan ikatan peptida 
dan lain sebagainya. Reaksi ini dipengaruhi oleh suhu pemanasan, pH, adanya oksidator, oksidan, 
radikal, dan senyawa karbonil. Reaksi protein tersebut dapat merusak kondisi protein, sehingga 
kadar protein dapat menurun (Sundari et al., 2015). 

 

 
Gambar 1. Produk nori rumput laut chaya 

 
3.2 Pemasaran Nori 

Pemasaran nori rumput laut dan chaya, proses pelaksanaan program kreativitas mahasiswa 
bidang kewirausahaan dengan produk akhir nori yang dibuat dengan ektrak chaya yang 
menghasilkan produk kaya akan serat sudah dijalankan dengan baik. Tetapi seperti pada rencana 
lainnya, ada saja hal hal yang menjadi penghambat dalam proses pencapaian dan tujuan yang 
ditetapkan sebelumnya.  Produk kami sudah mulai di pasarkan di beberapa daerah seperti 
Cilegon, Serang, Rangkasbitung dan Bogor. Selain itu produk kami juga melakukan penjualan 
secara online dan offline sehingga produk kami dapat lebih meningkatkan penjualan yang 
dilakukan. Untuk lebih meningkatkan proses penjualan kami juga bekerjasama dengan penjual 
yang ada di sekitar kami dengan menitipkan produk “chariyou” ke pedagang yang sepakat diajak 
untuk bekerjasama dengan pihak kami. Pada produk kami melakukan  penjualan dengan harga 
Rp. 8.000 seberat 30 gram. Sebelum dilakukan penjualan kami telah melakukan testimoni ke 
beberapa calon konsumen agar kami bisa mengetahui tingkat kelayakan produk kami. Kami 
mengadakan diskon pada awal penjualan agar masyarakat lebih tertarik untuk membeli produk 
kami, kami juga mempromosikan melalui instagram dan whatsapp untuk mempermudah penjualan.  
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Gambar 7. Penjualan selama 10 kali pemasaran. 
 

 
 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa formulasi perbandingan rumput laut E. cottonii dan chaya 
berpengaruh nyata terhadap organoleptik berupa tekstur, rasa, aroma, dan warna snack nori. Suhu 
pengeringan berpengaruh nyata terhadap organoleptik snack nori.  

Terciptanya inovasi baru berupa nori dengan ekstrak daun papaya jepang merupakan terobosan 
dari mahasiswa yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memperoleh cemilan sehat yang 
tinggi akan serat. Adanya Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM-K) Chariyou (chaya nori for you) dapat 
membuka peluang bisnis bagi mahasiswa dan masyarakat umum.  
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Abstrak 

Latar Belakang: Kinerja karyawan merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam suatu perusahaan baik 

hasil maupun perilaku kerja terdapat banyak faktor diantaranya adalah kemampuan dan keahlian, 

pengetahuan, rancangan kerja, kepribadian, motivasi kerja, kepemimpinan, gaya kepemimpinan, 

budaya organisasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, loyalitas, komitmen, dan disiplin kerja. 

selain faktor yang mempengaruhi ada juga faktor yang dipengaruhi kinerja yaitu kompensasi, 

jenjang karier, dan citra karyawan (Enny, 2019). Selain itu kondisi lingkungan kerja yang aman 

dan nyaman dapat membuat karyawan menjadi sehat dan produktif, semakin produktif karyawan 

akan meningkatkan kinerja dan hasil kerja yang tinggi (Bhastary & Suwardi Kusri, 2018). 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, dan 

K3 terhadap kinerja karyawan baik secara simultan maupun parsial. 

Metodologi: Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, analisis korelasi 

berganda dan analisis koefisien determinan. Jumlah sampel seluruh karyawan yang berjumlah 70 

orang.  

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan secara simultan dan parsial variabel disiplin kerja, motivasi 

kerja, dan K3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil analisis 

korelasi berganda menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara disiplin kerja, 

motivasi kerja dan K3 terhadap kinerja karyawan, hasil dari koefisien determinasi dapat 

dijelaskan sebesar 50,2% kinerja karyawan dipengaruhi oleh disiplin kerja, motivasi kerja dan 

K3 sedangkan 49,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. Adapun analisis regresi berganda uji F (simultan) bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan secara simultan antara disiplin kerja, motivasi kerja dan K3 terhadap kinerja karyawan 

dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil uji t (parsial) menyatakan bahwa disiplin kerja, motivasi 

kerja dan K3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Tirta Investama 

Legos. 

Kata Kunci: Disiplin Kerja, Motivasi Kerja, Keselamatan Kesehatan Kerja, Kinerja Karyawan 
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I. PENDAHULUAN 

Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan baik hasil 
maupun perilaku kerja terdapat banyak faktor diantaranya adalah kemampuan dan keahlian, pengetahuan, 
rancangan kerja, kepribadian, motivasi kerja, kepemimpinan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, 
kepuasan kerja, lingkungan kerja, loyalitas, komitmen, dan disiplin kerja. selain faktor yang mempengaruhi 
ada juga faktor yang dipengaruhi kinerja yaitu kompensasi, jenjang karier, dan citra karyawan (Enny, 
2019). Selain itu kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman dapat membuat karyawan menjadi sehat 
dan produktif, semakin produktif karyawan akan meningkatkan kinerja dan hasil kerja yang tinggi (Bhastary 
& Suwardi Kusri, 2018). Kedisiplinan adalah suatu proses perkembangan konstruktif bagi karyawan yang 
berkepentingan karena disiplin kerja ditujukan pada Tindakan bukan orangnya (Bintoro dan Daryanto, 
2017). Berdasarkan beberapa pendapat mengenai disiplin kerja dapat ditarik kesimpulan bahwa disiplin 
kerja merupakan suatu proses perkembangan konstruktif bagi karyawan diyakini sebagai hal yang dapat 
menertibkan seluruh anggota organisasi, pekerjaan dan alat yang dapat mencapai tujuan sesuai dengan 
harapan, disiplin kerja dapat bersifat eksternal yaitu jika ketaatan, ketekunan dan sikap kelakuan, sikap 
hormat aturan kerja dirasakan sebagai suatu yang ditentukan dari luar oleh orang lain. Selain itu tingkat 
kedisiplinan salah satunya dapat dilihat dari bagaimana karyawan tepat waktu dalam segala hal selama 
berada didalam perusahaan seperti datang ke tempat kerja, atau menggunakan jam istirahan dengan jam 
yang telah diatur dan ditetapkan oleh perusahaan, fakta bahwa masih cukup tinggi angka keterlambatan 
masuk kerja karyawan di PT. Tirta Investama Legos. Selain kedisiplinan motivasi kerja menjadi salah satu 
faktor yang sangat berpengaruh dalam tercapainya tujuan perusahaan, di dalam perusahaan motivasi 
berperan sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Tujuan dalam memberikan motivasi kerja 
terhadap karyawan agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Kinerja 
karyawan juga dapat dilihat dari rendahnya angka kecelakaan kerja. Beberapa perusahaan yang ada di 
Indonesia memiliki tingkat resiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. PT. Tirta Investama Legos 
merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang pembuatan gallon yang memiliki resiko 
kecelakaan yang cukup tinggi, karena mengharuskan karyawan berhubungan langsung dengan alat-alat 
besar pencetak gallon, melihat di PT. Tirta Investama Legos ini memiliki 4 mesin jugmaker untuk mencetak 
gallon.  
 

II. METODOLOGI 

 kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai 
oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung 
jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berprilaku 
sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya serta kuantitas, kualitas dan waktu yang 
digunakan dalam menjalankan tugas (Sutrisno, 2017). indikator kinerja karyawan adalah (Farisa et al., 
2020): 1) Kualitas kerja, kualitas kerja adalah mutu yang harus dihasilkan dalam pekerjaan. 2) Kuantitas 
kerja, kuantitas kerja adalah jumlah yang harus diselesaikan dan dicapai dalam pekerjaan. 3) Kendala 
kerja, dapat tidaknya diandalkan apakah pegawai dapat mengikuti instruksi, memiliki inisiatif, hati-hati dan 
rajin dalam bekerja. 4) Sikap kerja, sikap kerja yang memiliki terhadap perusahaan, pegawai lain pekerjaan 
serta kerja sama. 

Keberhasilan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawan, setiap 
perusahaan mengharapkan akan selalu mendapatkan kinerja terbaik dari karyawannya. Disiplin adalah 
perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan, prosedur kerja yang ada atau disiplin adalah sikap, 
tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik tertulis maupun tidak 
tertulis (Sutrisno, 2016). indikator disiplin kerja adalah sebagai berikut (Dewi & Harjoyo, 2019): 1) Disiplin 
waktu, diartikan sebagai sikap dan tingkah laku yang menunjukan ketaatan terhadap jam kerja serta 
pegawai dapat melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar. 2) Disiplin peraturan, peraturan dan 
tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. 3) Disiplin 
tanggung jawab, salah satu wujud tanggung jawab pegawai adalah penggunaan dan pemeliharaan 
peralatan yang sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang kegiatan produksi berjalan dengan lancar. 
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Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan atau menggerakan. Motivasi 
(Motivation) dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan 
khususnya motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar 
mau bekerja sama secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan 
(Farida & Hartono, 2016). Indikator motivasi adalah sebagai berikut (Arianto & Kurniawan, 2020): Gaji, 
Prestasi, Pimpinan, Promosi, Resiko, Persahabatan / relasi. 
 Keselamatan dan kesehatan kerja merujuk pada kondisi fisiologi fisik dan psikologi tenaga kerja 
yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh organisasi. Apabila suatu organisasi 
melakukan berbagai tindakan K3 dengan efektif dapat dipastikan berkurangnya karyawan yang akan 
menderita cidera (Sinambela, 2016). K3 menurut UU Nomor 1 Tahun 1970 adalah suatu kondisi dalam 
pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan 
lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Indikator keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
diantaranya sebagai berikut (Qurbani, 2018):  1) Keadaan tempat lingkungan kerja, penyusunan dan 
penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang diperhitungkan keamananya. Ruang kerja yang 
terlalu padat dan sesak. 2) Pengaturan udara, pergantian udara diruang kerja yang tidak baik (ruang kerja 
yang kotor, berdebu, dan berbau tidak enak) dan suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya. 3) 
Pengaturan penerangan, pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat. Ruang kerja yang 
kurang cahaya atau remang-remang. 4) Pemakaian peralatan kerja, pengamanan peralatan kerja yang 
sudah rusak atau usang, penggunaan mesin, alat elektronik tanpa penggunaan yang baik. 5) Kondisi fisik 
dan mental karyawan, kerusakan alat indera, stamina karyawan yang tidak stabil. Emosi karyawan yang 
tidak stabil, kepribadian karyawan yang rapuh, cara berfikir dan kemampuan persepsi yang lemah, motivasi 
kerja yang rendah, sikap karyawan yang ceroboh, kurang pengetahuan dalam penggunaan fasilitan kerja 
terutama fasilitan kerja yang membawa risiko berbahaya. 

Analisis regresi berganda bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 
dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediator dimanipulasi (dinaik 
turunkan nilainya). Jika analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya 
minimal 2 (Sugiyono, 2019). Analisis regresi linier merupakan hubungan antara variabel dependen dengan 
independen dengan menggunakan persamaan linier. Analisis korelasi berganda yaitu analisis yang 
digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel X1 (Disiplin Kerja), X2 (Motivasi 
Kerja), X3 (Keselamatan Kesehatan Kerja) terhadap variabel terikat Y (Kinerja Karyawan). Pengujian R2 
digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase sumbangan variabel independent yang diteliti 
terhadap variasi naik turunnya variabel dependent (Anjani, 2019). Uji F adalah pengujian terhadap 
koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 
independent yang terdapat didalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. 
Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, dan 
keselamatan kesehatan kerja (K3) terhadap kinerja secara simultan dan parsial. Sedangkan Untuk menguji 
apakah masing-masing variabel bebas (disiplin kerja, motivasi kerja, dan K3) berpengaruh terhadap 
variabel terikat (kinerja karyawan) secara satu persatu (parsial) dengan α = 0,05 dan juga penerimaan atau 
penolakan hipotesis 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bentuk persamaan dihitung dengan menggunakan analisis regresi berganda. Adapaun persamaan 
tersebut adalah menunjukkan pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja dan keselamatan kesehatan kerja 
terhadap kinerja karyawan PT. Tirta Investama Legos. Hasil regresi dapat dilihat pada Tabel 4.32 berikut 
ini: 

Tabel Koefisien Regresi dan Uji Signifikan Coefficients 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) 6.152 14.871  .414 .685 

Disiplin .395 .265 .283 3.492 .155 

Motivasi .378 .111 .608 3.403 .004 

K3 .186 .168 .207 3.106 .285 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 
Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh suatu persamaan regresi dengan model taksiran sebagai berikut: 
Y = 6.152 + 0,395 X1 + 0,378X2 + 0,186X3 + e 
Koefisien regresi merupakan angka yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

Adapun hasil analisis korelasi berganda dapat dilihat pada Tabel 4.33 berikut ini: 
Tabel Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .709a .502 .409 1.00992 

Bukan a. Predictors: (Constant), K3, Motivasi, Disiplin 
b. Dependent Variable: Kinerja 

 
Adapun hubungan antara disiplin kerja, motivasi  kerja dan keselamatan kesehatan kerja terhadap 

kinerja karyawan menunjukkan angka korelasi 0,709 yang berarti memiliki hubungan yang kuat. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi disiplin kerja, motivasi kerja, dan K3 maka akan semakin tinggi kinerja 
karyawan PT. Tirta Investama Legos. Hasil penelitian ini didukung oleh (Erisna, 2012) hasil penelitian nya 
menunjukan bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja memiliki hubungan dengan kinerja karyawan, juga 
penelitian yang dilakukan oleh (Syahyuni, 2017) hasil penelitian nya menunjukan bahwa keselamatan 
kesehatan kerja terdapat hubungan dengan kinerja karyawan. 

Berdasarkan Tabel 4.33, dapat diketahui juga bahwa besarnya R square sebesar 0,502 atau 
50,2%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel disiplin kerja, motivasi kerja, 
dan K3 terhadap kinerja sebesar 50,2% sedangkan sisanya 49,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti  faktor pengetahuan, keterampilan, kemampuan, 
kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu karyawan, bisa juga dari faktor 
kualitas manajer dan pemimpin tim dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan kerja 
kepada karyawan  (Harini et al., 2018). 

Uji-F, dapat dilihat pada Tabel 4,34 berikut ini: 
Tabel Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.481 3 5.494 5.386 .009b 

Residual 16.319 16 1.020   
Total 32.800 19    

a. Dependent Variable: Kinerja 
b. Predictors: (Constant), K3, Motivasi, Disiplin 

 
Berdasarkan nilai F hitung pada Tabel tersebut diketahui F hitung sebesar 4.696 dan nilai tabel F 

tabel untuk α = 0,05 dengan derajat kebebasan V1 = 4-1 = 3 dan V2 = 20-3-1 = 16 sebesar 3,24. Sehingga 
F hitung lebih besar dari F tabel  (5.386 > 3,24) maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima 
artinya dengan tingkat kepercayaan 95%, secara simultan variabel disiplin kerja, motivasi kerja, dan 
keselamatan kesehatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramatha, 2015) menunjukan bahwa secara simultan dan parsial 
kedisiplinan kerja dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan Tabel 4.32 di atas, dapat dilihat bahwa variabel disiplin kerja memperoleh nilai t1hitung 
sebesar 3,492 dan nilai t1tabel untuk α = 0,05 dengan derajat kebebasan 20-3-1 = 16 sebesar 1,746 berarti 
t1hitung  > ttabel (3,492 > 1,746). Sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, artinya disiplin kerja berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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(Syafitriningsih, 2017) hasil penelitian nya menunjukan bahwa secara parsial disiplin kerja dan motivasi 
kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan Tabel 4.32 di atas, dapat dilihat 
bahwa variabel motivasi kerja memperoleh nilai t2hitung sebesar 3,403 dan nilai t2tabel untuk α = 0,05 dengan 
derajat kebebasan 20-3-1 = 16 sebesar 1,746 berarti t2hitung  > ttabel (3,403 > 1,746). Sehingga Ha diterima 
dan Ho ditolak, artinya motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syafitriningsih, 2017) hasil penelitian nya menunjukan 
bahwa secara parsial disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Berdasarkan Tabel 4.32 di atas, dapat dilihat bahwa variabel keselamatan kesehatan kerja memperoleh 
nilai t3hitung sebesar 3,106 dan nilai t3tabel untuk α = 0,05 dengan derajat kebebasan 20-3-1 = 16 sebesar 
1,746 berarti t3hitung  > ttabel (3,106 > 1,746). Sehingga Ha diterima dan Ho ditolak, artinya keselamatan 
kesehatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan oleh (Multazam, 2015) yang menunjukan bahwa secara parsial keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 
simpulan sebagai berikut: 
a. Kondisi disiplin kerja karyawan secara rata-rata berada dalam kategori tinggi.  
b. Kondisi motivasi kerja karyawan secara rata-rata berada dalam kategori tinggi. Namun, masih 

ada karyawan yang merasa bahwa atasannya kurang dekat dan kurang membimbing pada 
karyawannya dan kurangnya apresiasi dari atasan atas kerjanya.  

c. Kondisi keselamatan kesehatan kerja secara rata-rata berada dalam kategori tinggi. Namun, 
masih ada karyawan yang lalai dan tidak mengikuti standar operasional perusahaan tidak 
memperhatikan penggunaan APD dalam bekerja.  

d. Kemudian kinerja karyawan PT. Tirta Investama Legos secara rata-rata berada dalam kategori 
tinggi. Namun, masih ada karyawan yang menghasilkan output atau produk yang tidak sesuai 
dengan standar perusahaan. 

2. Disiplin kerja, motivasi, kerja dan keselamatan kesehatan kerja secara simultan mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Tirta Investama Legos. 

3. Disiplin kerja, motivasi kerja dan keselamatan kesehatan kerja secara parsial mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Tirta Investama Legos. 
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TABEL  

 
Tabel 1 Uji Simultan  

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 32.121 3 10.707 3.397 .044b 

Residual 50.429 16 3.152   

Total 82.550 19    

a. Dependent Variable: Kinerja 

b. Predictors: (Constant), K3, Motivasi, Disiplin 

Sumber : SPSS (2021)  
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Abstract 

Background - The tourism sector is considered important as a source of foreign exchange and 

can encourage national economic growth. Tourism product is one of the factors that influence a 

person's purchase decision, namely the superiority of the attractiveness of a tourist destination. 

Purpose – This study aims to determine the effect of tourism products consisting of attractions, 

facilities, and accessibilities on purchasing decisions at a tourist destination. The population in 

this study were visitors to tourist objects. 

Design/methodology/approach – The determination of the sample using the non-probability 

sampling method was 100 tourists. Data analysis was performed using multiple linear 

regression, multiple correlations, determination, and hypothesis testing. 

Findings – The findings section is the most important part of the abstract and nothing should 

compromise its range and quality. The results section should therefore be the longest part of the abstract 

and should contain as much detail about the findings as the journal word count permits.. 

Research limitations– Tourism product. 

Originality/value – The influence of attractions, facilities and accessibility on the decision to trave 

Keywords: Attractions, facilities, accessibilites. 

I. INTRODUCTION 

Sektor pariwisata memiliki peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber bagi 

penerimaan devisa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam 

mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara.  Perkembangan 

pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, melalu penciptaan 

permintaan (demand), baik konsumsi maupun investasi (Yakup, 2019). 

Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai potensi dalam sektor pariwisata. 

Sektor ini merupakan  potensi sumber daya yang dapat dikembangkan oleh setiap daerah. 

Pengembangan sektor pariwisata tersebut memerlukan usaha pengoptimalan penyediaan jasa 

agar dapat mendukung potensi kawasan wisata yang dikunjungi wisatawan. Menurut Undang-

Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, daya tarik objek wisata terbagi dua, yaitu 

wisata alam dan budaya.  

 Salah satu daerah objek wisata alam yang memiliki sumber daya alam yang melimpah 

terdapat di daerah Kabupaten Bogor. Berikut tabel data tingkat kunjungan wisatawan ke 

Kabupaten Bogor  tahun 2019. 
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Tabel 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Bogor Tahun 2019 

No Obyek Wisata Domestik 
Mancaneg

ara 

I Obyek Wisata Alam     

1 Telaga Warna 34.524 589 

2 Wisata Agro Gunung Mas 218.362   

3 Curug Cilember 134.964 25.506 

4 Wana Wisata Bodogol 187   

5 Wana Wisata Citamiang 122   

6 Curug Kembar/Batulayang 165   

7 Curug Panjang 5.487 44 

8 Pemandian Air Panas GSE 9.922 18 

9 Curug Cigamea 8.612   

10 Curug Seribu 6.054   

11 Curug Ngumpet 1.244   

12 Wana Wisata Buper Gunung Bunder 152   

13 Goa Gudawang 7.1   

14 TWA Gunung Pancar 18.793 11 

15 Wana Wisata Cipamingkis 3.246   

16 Agrowisata Bukit Hambalang 90.004   

17 RPTN Cimande 100   

18 RPTN Cisarua 113   

II Obyek Wisata Buatan     

1 Taman Safari Indonesia 834.958 51.075 

2 Taman Melrimba 11.649 9.544 

3 Taman Wisata Matahari 302.883 14.415 

4 Kebun Wisata Pasir Mukti 44.244   

5 Alam Fantasi 46.641   

6 Taman Wisata Mekarsari 80.764 772 

7 Penangkaran Rusa/Wana Wisata Giri Jaya 10.129   

8 Cibalung Happy Land 20.896   

9 Jungle Land 194.26 2.076 

10 Waterpark Kingdom 141.142   

11 Aldepos 4.01   

Sumber : http://www.opendata.bogorkab.go.id/ 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa wisatawan Nusantara masih mendominasi 

kunjungan ke Kabupaten Bogor. Keanekaragaman objek wisata di Kabupaten Bogor menjadikan 

daya tarik bagi wisatawan sekaligus menyebabkan munculnya persaingan antara objek wisata 

yang satu dengan yang lainnya. Fenomena ini menjadi bahan pemikiran agar setiap objek wisata 

diharapkan memiliki visi yang mengarah menjadi pariwisata berbasis internasional. Untuk 

mewujudkan visi tersebut harus didukung dengan produk pariwisata yang ditawarkan memiliki 

daya tarik bagi wisatawan.  
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II. LITERATURE REVIEW 

Menurut Pitana & Gayatri (2005:63); Ananditya & Hidayat (2017); dan Kalebos (2016), 

salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian seseorang yaitu keunggulan daya 

tarik daerah tujuan wisata yang dimilikinya. Tourism Product dapat menjadi sebuah keunggulan 

suatu objek wisata, menurut Yoeti (2008), tourism product dinilai sangat penting, di antaranya 

attractions of destinations (atraksi), facilities of destinations (fasilitas) dan accessibilities of 

destinations (aksesbilitas). Dalam objek wisata, facilities of destinations (fasilitas) mempunyai 

peran penting karena menyangkut kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Dengan tersedianya 

fasilitas yang ada di objek wisata akan memudahkan wisatawan untuk memenuhi kebutuhannya 

sedangkan Attractions of destinations sebagai daya tarik mengapa wisatawan mau berkunjung ke 

tempat tujuan wisata tersebut. Selain itu aktivitas pariwisata banyak bergantung pada transportasi, 

akses jalan serta informasi yang didapat wisatawan (Judisseno (2017).  

Berdasarkan fenomena masalah di atas diduga adanya pengaruh tourism product terhadap 

keputusan pembelian wisatawan Nusantara pada objek wisata di Kabupaten Bogor. Dengan 

demikian sangat penting untuk mengetahui pengaruh attractions, facilities dan accessibilities of 

destinations terhadap keputusan pembelian wisatawan Nusantara pada objek wisata di 

Kabupaten Bogor. 

Pariwisata 

Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait yang bersifat multi disiplin yang 

muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 

msayarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daaerah dan pengusaha (Yoeti, 

2008). Sedangkan menurut Mulyadi (2010:130) pariwisata merupakan aktivitas, pelayanan dan 

produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman bagi wisatawan. Dalam 

kegiatan kepariwisataan ada yang disebut subyek wisata yaitu orang-orang yang melakukan 

perjalanan wisata dan obyek wisata yang merupakan tujuan wisatawan. 

 

Tourism Product 

 Menurut Yoeti (2008), tourism product adalah keseluruhan bentuk pelayanan yang 

dinikmati wisatawan semenjak meninggalkan tempat kediaman hingga kembali pada tempat 

tinggal semula. Sedangkan menurut Ismayanti (2020) produk pariwisata adalah keseluruhan 

pelayanan yang diperoleh dan dirasakan wisatawan dimana menciptakan suatu rangkaian 

perjalanan yang dapat dijadikan pengalaman oleh wisatawan. 

 

Attractions, Facilities, Accessibilites of Destinations dan Keputusan Pembelian 

Menurut Ismayanti (2020) attractions of destinations (atraksi) adalah segala sesuatu yang 

dapat menarik wisatawan untuk datang ke suatu daerah tujuan wisata. Menurut Yoeti (2008)  

facilities of destinations adalah semua bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi 

wisatawan untuk segala kebutuhan wisatawan selama tinggal atau berkunjung ke daerah tujuan 

wisata, sedangkan accessibilites of destinations adalah prasarana yang memberikan kemudahan 

bagi wisatawan utuk berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata. Menurut Kotler dan Amstrong 

(2008) keputusan membeli merek yang paling disukai dari berbagai alternatif yang ada.   

 

Hubungan Tourism Product dengan Keputusan Pembelian 

Banyaknya pengaruh yang menjadi dasar serta pertimbangan wisatawan dalam 

pengambilan keputusan pembelian suatu produk atau jasa dimana salah satu faktornya adalah 

tourism product (produk pariwisata) yang ditawarkan. Hubungan antara tourism product dengan 

keputusan pembelian yaitu tourism product sebagai unsur-unsur produk wisata yang dipandang 

penting oleh wisatawan dan dijadikan sebagai acuran dalam melakukan pembelian. Tourism 

product sangat berpengaruh terhadap respon wisatawan yang dapat menentukan tinggi 

rendahnya nilai suatu produk atau jasa (Tjiptono & Chandra, 2012).  
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Pengaruh Attractions, Facilities dan Accessibilites of destinations terhadap Keputusan 

Pembelian 

Kotler dan Amstrong (2008) mengemukakan pengertian keputusan pembelian adalah 

keputusan membeli merek yang paling disukai dari berbagai alternatif yang ada. Dalam 

penelitian ini, keputusan pembelian diartikan sebagai keputusan wisatawan untuk mengunjungi 

tempat wisata, sebagaimana penelitian yang telah dilakukan Syahrul (2014) dan. Afriza & Abadi 

(2015), yang mengemukakan bahwa teori keputusan pembelian sama dengan keputusan 

berkunjung, sehingga keputusan berkunjung wisatawan merujuk pada konsep keputusan 

pembelian. Faktor yang menjadi dasar pengambilan keputusan wisatawan untuk berkunjung 

adalah produk wisata (tourism product) teori tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Haspari dkk. (2014) menyatakan bahwa produk wisata berpengaruh terhadap keputusan 

berkunjung baik secara simultan maupun parsial.   

Penelitian yang dilakukan oleh Fitroh dkk. (2017) menyatakan bahwa variabel atraksi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung. Selain atraksi, fasilitas dalam 

suatu obejek wisata sangat penting untuk memenuhi kebutuhan wisatawan serta menunjang 

kenyamanan wisatawan dalam berwisata. Menurut Arviana & Giriwati. (2018) dijelaskan bahwa 

faktor- faktor yang perlu diperhatikan dalam penyediaan fasilitas di antaranya : kebersihan, 

kelengkapan dan kenyaman dalam menggunakan fasilitas tersebut. Adapun indikator 
accessibilites of destinations atau aksesibilitas adalah transportasi umum, akses jalan, penunjuk 

arah dan akses informasi (Yoeti, 2008). Dasar pertimbangan bagi wisatawan dalam berkunjung 

terletak pada mudah tidaknya aksesibilitas itu didapatkan Semakin mudah aksesibilitas tersebut 

didapatkan, maka semakin tinggi tingkat kunjungan ke suatu objek wisata (Utama, 2017)  

 

Pengaruh Attractions of destinations (atraksi) terhadap Keputusan Pembelian. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arista (2015), hasil analisis pengujian 

hipotesis menunjukkan terdapat pengaruh secara positif dan signifikan dari variabel atraksi 

terhadap keputusan berkunjung. Atraksi wisata mampu mempengaruhi keputusan berkunjung ke 

suatu objek wisata. Hal ini dibuktikan dari hal-hal yang diteliti dari sebuah atraksi wisata. 

Atraksi yang menarik, indah, unik dan beragam menjadi faktor pendorong bagi wisatawan dalam 

pengambilan keputusan untuk melakukan perjalanan wisata. 

Pengaruh Facilities of destinations (fasilitas) terhadap Keputusan Pembelian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sirait (2017) dan Irvian (2019), dijelaskan bahwa secara 

parsial variabel fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung. 

Menurut Marcelina dkk. (2018), dijelaskan bahwa faktor- faktor yang perlu diperhatikan dalam 

penyediaan fasilitas diantaranya : kebersihan, kelengkapan dan kenyaman dalam menggunakan 

fasilitas, ke tiga aspek tersebut memegang peran penting dalam pengambilan keputusan calon 

wisatawan untuk berkunjung dan mempunyai dampak cukup besar pada kenyaman wisatawan 

dalam berwisata. 

 

Pengaruh Accessibilites of destinations (aksesibilitas) Terhadap Keputusan Pembelian. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Syahrul (2014) dan Afriza & Abadi (2015), 

dijelaskan bahwa aksesibilitas sangat penting bagi suatu objek wisata. Dasar pertimbangan bagi 

wisatawan dalam berkunjung terletak pada mudah tidaknya aksesibilitas itu didapatkan Semakin 

mudah aksesibilitas tersebut didapatkan, maka semakin tinggi tingkat kunjungan ke suatu objek 

wisata. Menurut Hapsari dkk. (2014), aktivitas pariwisata banyak bergantung pada aksesibilitas 

di suatu objek wisata. Di mana wisatawan sangat mempertimbangan akses jalan, akses informasi 

dan hal-hal lainnya yang memudahkan wisatawan dalam mencapai tempat tujuan wisata yang 

diinginkan. 
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III. METHODOLOGY 

Metode 

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dari penelitian ini diambil dari pengunjung di beberapa objek wisata yang 

termasuk ke dalam kategori objek wisata alam buatan. Teknik pengambilan sampel dilakukan 

dengan cara non-probability sampel, jumlah sampel diperoleh menggunakan rumus  sebanyak 

100 orang.  Data primer diperoleh melalui instrument kuesioner yang sebelumnya telah 

dilakukan pengujian menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Metode analisis data yang 

dibunakan adalah analisis regresi linier berganda, korelasi berganda, determinasi dan uji 

hipotesis. 
 

IV. RESULT AND DISCUSSION 

Hasil penelitian diketahui bahwa karakteristik wisatawan mayoritas berdasarkan jenis 

mayoritas berjenis kelamin wanita dengan usia 33-38 tahun, berpendidikan terakhir SLTA 

dengan pekerjaan ibu rumah tangga yang memperoleh pendapatan per bulan Rp 4.000.000 – Rp 

6.000.000, dengan motivasi berwisata untuk rekreasi bersama rombongan dan frekuensi 

berwisata 1 tahun sekali pada hari libur (minggu). 

Variabel yang dideskripsikan sebagai variabel terikat adalah keputusan pembelian 

sedangkan variabel bebas adalah Attractions of Destinations, Facilities of  Destinations dan  

Accessibilites of Destinations. 

Tabel 2. Rekapitulasi Tanggapan Wisatawan terhadap Attractions of Destinations 

N

o 

Uraian Sko

r 

Interpretasi 

1 Pemandangan Indah 3,7

2 

Pemandangan alam di objek wisata dinilai 

indah 

2 Udaranya Sejuk 3,5

1 

Merasakan bahwa di objek wisata udaranya 

sejuk 

3 Flora  Fauna Beragam 3,3

9 

Flora Fauna di objek wisata kurang beragam 

4 Wahana Edukasi 4,1

1 

Wahana edukasi dinilai mendidik  

5 Wahana Permainan 4,1

5 

Wahana permainan di objek wisata beragam 

6 Pertunjukkan Seni 3,4

1 

Pertunjukkan seni yang ditampilkan menarik 

 Rata – rata penilaian wisatawan  

Attractions of destinations  

3,7

1 

Atraksi yang ditampilkan menarik, indah, 

sejuk, mendidik, beragam 

Sumber: Data diolah, 2021 

Berdasarkana hasil rekapitulasi, diketahui bahwa rata-rata tanggapan wisatawan terhadap 

attractions of destinations sebesar 3,71. Angka penafsiran tertinggi sebesar 4,15 dengan 

interpretasi wahana permainan dan nilai terendah sebesar 3,39 dengan interpretasi flora fauna 

kurang beragam.  

Tabel 3. Rekapitulasi Wisatawan Terhadap Facilities  of Destinations (atraksi) 

N

o 

Pernyataan Sko

r 

Interpretasi  

1 Kebersihan 3,50 Objek wisata dinilai wisatawan bersih 

2 Kenyamanan 3,47 Objek wisata dinilai wisatawan nyaman 

3 Kelengkapan fasiitas 2,50 Fasilitas di objek wisata dinilai tidak lengkap 

4 Variasi menu 4,21 Objek wisata menyediakan variasi menu 

5 Kebersihan makanan 3,40 Makanannya kurang bersih 

6 Pelayanan  2,57 Pelayanan makanan lambat 

7 Ketersesiaan tempat belanja  3,52 Objek wisata menyediakan tempat belanja. 
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8 Jumlah toilet  2,55 Objek wisata dinilai jumlahnya sedikit 

9 Toilet bersih 4,19 Toilet objek wisata dinilai wisatawan bersih 

1

0 

Fasilitas ibadah   2,47 Fasilitas ibadah jumlahnya sedikit 

1

1 

Fasilitas keuangan  3,65 Objek wisata menyediakan fasilitas keuangan 

1

2 

Tempat sampah   3,76 Tempat sampah jumlahnya memadai 

1

3 

Bangku di objek wisata  3,74 Bangku di objek wisata jumlahnya memadai 

1

4 

Tempat parkis  3,68 Tempat parkir di objek wiatas luas 

1

5 

Kendaraan antar wahana   4,23 Kendaraan antar wahana tersedia 

 Rata-rata terhadap Facilities 

of destinations (fasilitas) (X2) 

3,42 Fasilitas yang disediakan memadai 

 Sumber: Data diolah, 2021 

 

 Berdasarkan hasil rekapitulasi, didapat bahwa rata-rata tanggapan wisatawan terhadap 
facilities of destinations sebesar 3,42. Angka penafsiran tertinggi sebesar 4,23 dengan 

interpretasi ketersediaan kendaraan antar wahana dan penilaian terendah sebesar 2,47 dengan 

interpertasi jumlah fasilitas ibadah sedikit. Hal ini menunjukkan fasilitas ibadah yaitu mushola 

masih sedikit dan tidak semua mushola terdapat fasilitas yang lengkap. 

 

Tabel 4. Rekapitulasi Wisatawan Terhadap Accessibilites  of Destinations (aksesibilitas) 

N

o 

Pernyataan Sk

or 

Interpretasi 

1 Transportasi umum  4,

14 

Transportasi umum menuju objek wisata 

tersedia 

2 Akses jalan  4,

12 

Akses jalan menuju lokasi objek mudah 

3 Penunjuk arah 3,

51 

Terdapat penunjuk arah menuju objek wisata  

4 Informasi 4,

10 

Informasi objek wisata mudah didapatkan. 

Rata-rata penilaian wisatawan terhadap 

Accessibilites of destinations  

3,

96 

Akses ke objek wisata mudah dijangkau 

Sumber: Data diolah, 2021 

  Berdasarkan hasil rekapitulasi, didapat bahwa rata-rata tanggapan wisatawan terhadap 

accessibilites of destinations sebesar 3,96. Angka penafsiran tertinggi sebesar 4,14 dengan 

interpretasi ketersediaan transportasi umum, sedangkan penafsiran terendah sebesar 3,51 dengan 

interpretasi terdapat penunjuk arah.  

 

Tabel 5. Rekapitulasi Wisatawan terhadap Keputusan Pembelian 

N

o 

Pernyataan Sko

r 

Interpretasi 

1 Alasan berwisata   4,26 Melakukan wisata sangat diperlukan 

2 Pencarian informasi  3,47 Mencari informasi penting dilakukan 

3 Informasi melalui media 3,01 Kurang mendapatkan informasi melalui 

media.  

4 Informasi melalui internet 4,08 Informasi melalui internet mudah diperoleh 

5 Informasi melalui 

rekomendasi   

4,07 Informasi melalui rekomendasi mudah 

didapat 

6 Memilih tempat wisata 4,24 Wisatawan memilih objek yang sedang 
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terkenal 

7 Pengambilan keputusan 3,48 Terdapat banyak infomasi untuk 

memutuskan berwisata   

8 Pembayaran secara tunai 4,15 Mudah membayaran tiket secara tunai  

9 Loket pembayaran tersedia 3,50 Loket pembayaran mudah dijangkau 

1

0 

Layanan kasir  3,46 Layanan kasir memuaskan 

1

1 

Suasana berwisata  3,47 Berwisata di objek wisata menyenangkan 

Rata-rata penilaian wisatawan 

terhadap keputusan pembelian  

3,74 Keputusan pembelian ditetapkan dengan 

kondisi menyenangkan. 

Sumber: Data diolah, 2021 

   

 Berdasarkana hasil rekapitulasi, didapat bahwa rata-rata tanggapan wisatawan terhadap 

keputusan pembelian sebesar 3,47. Angka penafsiran tertinggi sebesar 4,26 dengan interpretasi 

berwisata merupakan suatu kebutuhan dan terendah sebesar 3,01 dengan interpretasi sumber 

informasi didapat dari media baik media cetak maupun media elektronik. Hal ini menunjukkan 

objek wisata belum optimal melakukan promosi melalui media elektronik dan promosi yang 

dilakukan melalui media cetak belum maksimal seperti jangkuan yang kurang luas. 

 

Hasil Estimasi Persamaan Regresi 

 Bentuk persamaan dihitung dengan mengggunakan analisis regresi linear berganda. 

Berikut rangkuman data hasil penelitian : 

Tabel 6.  Hasil Perhitungan Analisis Regresi Linear Berganda 

Hasil Estimasi Persamaan Regresi 

Variabel B Beta t 

hitung 

Sig 

t 

Constant -1,905  -,962 ,33

9 

Attractions (X1) ,743 ,408 7,012 ,00

0 

Facilities (X2) ,139 ,133 2,386 ,01

9 

Accessibilites (X3) 1,1180 ,516 9,711 ,00

0 

Keputusan Pembelian 

(Y) 

    

t-tabel 1,984 F-

hitung 

153,41

8 

 

R ,910 F-tabel 3,09  

R Square ,827 Sig F ,000  

Sumber : Data diolah, 2021 

 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh secara simultan 

Attractions, Facilities dan  Accessibilites of Destinations terhadap keputusan pembelian 

wisatawan Nusantara pada objek wisata di Kabupaten Bogor. 

 

Pengaruh Attractions of Destinations (X1) terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat dilihat hasil thitung pada variabel attractions of 

destinations (X1) sebesar 7,012 dengan signifikansinya sebesar 0,000, selanjutnya dibandingkan 

dengan ttabel sebesar 1,984 dan signifikansi 5%, dikarenakan hasil thitung > ttabel (7,012 > 1,984) 

dan signifikansi (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan 

secara parsial attractions of destinations (X1) terhadap keputusan  pembelian wisatawan 

Nusantara pada objek wisata di Kabupaten Bogor. 
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Pengaruh Facilities of Destinations (X2) Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat dilihat hasil thitung pada variabel facilities of 

destinations (X2) sebesar 2,386 dengan signifikansinya sebesar 0,019, selanjutnya dibandingkan 

dengan ttabel sebesar 1,984 dan signifikansi 5%, dikarenakan hasil thitung>ttabel (2,386 > 

1,984) dan signifikansi (0,019 < 0,05) maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh signifikan dan 

positif secara parsial facilities of destinations (X2) terhadap keputusan pembelian wisatawan 

Nusantara pada objek wisata di Kabupaten Bogor. 

 

Pengaruh Accessibilites of Destinations (X2) Terhadap Keputusan Pembelian 

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat dilihat hasil thitung pada variabel accessibilites of 

destinations (X3) sebesar 9,711 dengan signifikansinya sebesar 0,000, selanjutnya dibandingkan 

dengan ttabel sebesar 1,984 dan signifikansi 5%, dikarenakan hasil thitung>ttabel (9,711 > 1,984) dan 

signifikansi (0,000 < 0,05) maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh signifikan dan positif 

secara parsial accessibilites of destinations  (X3) terhadap keputusan pembelian wisatawan 

Nusantara pada objek wisata di Kabupaten Bogor.  

 

 

 

V. CONCLUSION 
 

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka pembahasan mengenai pengaruh tourism product 

terhadap keputusan pembelian wisatawan Nusantara pada objek wisata di Kabupaten Bogor 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Attractions of destinations (atraksi) di objek wisata memiliki pemandangan alamnya indah, 

udaranya sejuk, wahana edukasi mendidik, pertunjukkan seni yang menarik serta wahana 

permainannya beragam yang dapat dinikmati oleh seluruh wisatawan, namun, flora fauna 

yang terdapat di objek wisata kurang beragam. 

2. Facilities of destinations (fasilitas) di objek wisata memiliki kondisinya bersih seperti 

penginapan dan toiletnya terkecuali fasilitas rumah makan yang tersedia karena rumah makan 

tersebut kurang bersih dalam penyajian makanan serta lambatnya pelayanan yang diberikan, 

namun dalam hal banyaknya unit yang tersedia, fasilitas seperti toilet dan fasilitas ibadah 

tidak memadai.   

3. Accessibilites of destinations (aksesibilitas) di objek wisata memiliki aksesibilitas mudah 

dijangkau dengan transportasi umum, mudahnya akses jalan menuju lokasi dan terdapat 

penunjuk arah di sekitar jalan menuju tempat wisata.   

4. Secara simultan dan parsial attractions, facilities dan accessibilities of destinations  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian wisatawan Nusantara pada 

objek wisata di Kabupaten Bogor. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti akan memberikan saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan menajemen tempat wisata menambahkan flora fauna yang lebih menarik 

misalnya dengan mempunyai ikon yang aneh dan unik. 

2. Manajemen objek wisata lebih memperhatikan kembali dan mengawasi kebersihan dan 

kecepatan layanan di rumah makan yang tersedia. 

3. Manajemen objek wisata menambah toilet dan fasilitas ibadah di berbagai tempat. 

4. Dilakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dengan menambah variabel lain. 
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Abstrak 

Kebun Raya Bogor adalah salah satu destinasi wisata alam di Kota Bogor. Kegiatan wisata pada 

saat pandemi harus mematuhi protokol kesehatan. Sertifikasi CHSE adalah kegiatan penilaian 

untuk melihat tingkat kesiapan industri pariwisata dalam menerapkan protokol  kesehatan. Istilah 

CHSE adalah uraian tentang cleanliness (kebersihan), health (kesehatan), safety (keselamatan) 

dan Environment Sustainability (kelestarian lingkungan). Penelitian bertujuan untuk mengetahui 

adanya pengaruh variabel sertifikasi CHSE terhadap keputusan berkunjung wisatawan ke Kebun 

Raya Bogor. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan responden adalah 

wisatawan yang sudah berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Sampel berjumlah 100 responden dan  

diuji menggunakan analisi regresi linear sederhana. Pengumpulan data dilakukan dengan  

menggunakan kuesioner online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara 

variabel sertifikasi CHSE terhadap keputusan berkunjung di Kebun Raya Bogor. 

 
Kata Kunci: Kebun Raya Bogor, Keputusan Berkunjung, Sertifikasi CHSE 
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I. PENDAHULUAN 

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang mengalami kontraksi selama pandemi terjadi di Indonesia. 
Hal ini disebabkan oleh berbagai pembatasan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia sehingga industri 
pariwisata seperti hotel, restoran, destinasi pariwisata, penerbangan, dan lainnya harus tidak beroperasi selama 
masa pembatasan tersebut. Selama pembatasan banyak usaha pariwisata yang kemudian harus mengurangi jumlah 
pegawai hingga bahkan mengalami penutupan karena kegiatan usaha yang tidak dapat berjalan. Data Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekreaf (2020) menyebutkan  bahwa sebanyak 10.946 usaha 
pariwisata telah terdampak dan 30.421 tenaga kerja wisata kehilangan perkerjaan. Jumlah wisatawan mancanegara 
yang datang ke Indonesia juga mengalami penurunan yang signifikan. Tercatat bahwa hanya terdapat 482 ribu 
wisatawan mancanegara pada kuartal II-2020. Angka tersebut turun 81% untuk quarter to quarter dan turun 87% 
year on year. 

Salah satu upaya dan strategi yang dilakukan Kemenparekraf untuk memperbaiki kondisi pariwisata di 
Indonesia yang sempat memburuk dikarenakan Covid-19 adalah dengan menggalakkan program Cleanliness, 
Healthy, Safety, Environment Sustainability (CHSE). Program ini untuk menegaskan bahwa destinasi wisata siap 
menerima kedatangan pengunjung dengan tetap mengedepankan kebersihan, kesehatan dan keselamatan 
pengunjung serta keberlanjutan dari lingkungan wisata setempat. Sertifikasi CHSE adalah proses pemberian 
sertifikasi kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan 
kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dam kelestarian lingkungan.  
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor “HK.01.07/MENKES/382/2020” Tentang 
Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengadilan 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menyatakan bahwa tujuan CHSE adalah meningkatkan upaya pencegahan 
dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya 
episenter/kluster baru selama masa pandemi.  

Kebun Raya Bogor (KRB) merupakah salah satu destinasi wisata alam yang ada di pusat Kota Bogor. Media 
massa seperti Radar Bogor dan Kompas tahun 2020 mengungkapkan bahwa Sertifikasi CHSE yang dimiliki Kebun 
Raya Bogor bernilai baik yaitu 96%. Hal ini yang kemudian membuat pengunjung tetap datang ke Kebun Raya Bogor 
meski dalam periode pandemi. Data tersebut dapat dijadikan acuan bahwa sertifikasi CHSE mungkin mempunyai 
peranan penting bagi calon wisatawan dalam menentukan destinasi wisata yang akan dikunjungi. Hasil penelitian 
Martina (2021) mengungkapkan bahwa Sertifikasi CHSE mempunyai peranan sangat penting dalam membentuk 
kepercayaan dan keputusan wisatawan untuk berkunjung ke suatu destinasi wisata. Sertifikasi CHSE memiliki 
jaminan kesehatan, kebersihan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang dapat dibuktikan dengan adanya 
sertifikat yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
Sertifikasi CHSE terhadap keputusan berkunjung wisatawan di Kebun Raya Bogor. Hasil penelitian diharapkan dapat 
menjadi acuan bagi destinasi wisata lainnya untuk menerapkan kebersihan, mengedepankan kesehatan dan 
keselamatan pengunjung serta kelestarian lingkungan di destinasi wisata setempat. Adanya Sertifikat CHSE juga 
diharapkan dapat memberikan citra dan image yang baik terhadap pengelola dan destinasi wisata tersebut. 
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II. METODOLOGI 

Kegiatan penelitian dilakukan di Kebun Raya Bogor. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari  hingga 
Bulan Juni 2021. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan berjumlah 
100 sampel. Penelitian dilakukan dengan penyebaran kuesioner menggunakan google form, observasi lapang dan 
penelusuran pustaka. Variabel bebas dalam penelitian adalah sertifikasi CHSE dan variabel terikat adalah keputusan 
berkunjung. Teknik analisis data menggunakan program SPSS 22 dengan pengujian data yaitu uji validitas, uji 
reliabilitas, uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear sederhana, 
koefisien korelasi dan koefisien determinasi serta uji T.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penyebaran kuesioner terhadap responden dapat diketahui beberapa data. Berikut karakteristik 
responden dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Karakteristik Responden 

Karakteristik Keterangan Frekuensi Persentase 

Usia 17 - 26 Tahun 65 65% 

 27 - 36 Tahun 24 24% 

 37 - 46 Tahun 2 2% 

 Lebih dari 46 Tahun 9 9% 

    

Asal Daerah Bogor 75 75% 

 Depok 8 8% 

 Jakarta 11 11% 

 Lainnya 6 6% 

    

Jenis Kelamin Perempuan 51 51% 

 Laki-laki 49 49% 

    

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa 39 39% 

 Wiraswasta 12 12% 

 Pegawai Negeri 9 9% 

 Pegawai Swasta 19 19% 

 Lainnya 21 21% 

    

Pendidikan Terakhir SMA / SMK 59 59% 

 Perguruan Tinggi 41 41% 

Sumber : Olah Data SPSS 22.0 (2021) 

Hasil uji validitas variabel sertifikasi CHSE dinyatakan valid dikarenakan R hitung setiap pernyataan lebih 
besar dari R tabel yaitu 0,195 (Tabel 2).  

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Sertifikasi CHSE 

Butir Pearson Correlation Sig. r Tabel Kriteria 

1 0,565 0,000 0,195 Valid 

2 0,590 0,000 0,195 Valid 

3 0,636 0,000 0,195 Valid 

4 0,637 0,000 0,195 Valid 
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5 0,709 0,000 0,195 Valid 

6 0,661 0,000 0,195 Valid 

7 0,674 0,000 0,195 Valid 
8 0,765 0,000 0,195 Valid 
9 0,739 0,000 0,195 Valid 

10 0,332 0,001 0,195 Valid 
11 0,569 0,000 0,195 Valid 
12 0,687 0,000 0,195 Valid 
13 0,718 0,000 0,195 Valid 
14 0,721 0,000 0,195 Valid 
15 0,703 0,000 0,195 Valid 
16 0,403 0,000 0,195 Valid 

Sumber : Olah Data SPSS 22.0 (2021) 

Hasil uji validitas variabel keputusan berkunjung adalah semua pernyataan dinyatakan valid. Hal ini 
dikarenakan r hitung setiap pernyataan lebih besar dari r tabel yaitu 0,195 (Tabel 3). 

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Sertifikasi CHSE 

Butir Pearson Correlation Sig. r Tabel Kriteria 

1 0,724 0,000 0,195 Valid 

2 0,684 0,000 0,195 Valid 

3 0,731 0,000 0,195 Valid 

4 0,720 0,000 0,195 Valid 

5 0,766 0,000 0,195 Valid 

6 0,764 0,000 0,195 Valid 

7 0,701 0,000 0,195 Valid 
8 0,736 0,000 0,195 Valid 
9 0,694 0,000 0,195 Valid 

10 0,718 0,001 0,195 Valid 
Sumber : Olah Data SPSS 22.0 (2021) 

Uji Reliabilitas.  Nilai cronbach’s alpha nya masing-masing variabel yaitu 0,900 dan 0,897 yang dapat 
diartikan bahwa kedua variabel tersebut dinyatakan reliabel (Tabel 4). Hasil ini dikarenakan nilai cronbach’s alpha 
lebih besar dari 0,6. Pernyataan uji juga ditegaskan oleh Ramadhayanti (2019) yang mengatakan bahwa apabila nilai 
alpha > 0,60 maka data dapat dikatakan reliabel. 

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's Alpha N of Items 

Sertifikat CHSE ,900 16 

Keputusan Berkunjung ,897 10 

Sumber : Olah Data SPSS 22.0 (2021) 

Uji normalitas dengan metode exact menunjukkan bahwa data berjalan normal dikarenakan nilai sigfikansi 
lebih besar dari 0,05. 

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N  100 

Normal Parameters
a,b

 Mean 
0 

 Std. Deviation 4,53544794 

Most Extreme Differences Absolute 0,094 

 Positive 0,081 

 Negative -0,094 
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Test Statistic  0,094 

Asymp. Sig. (2-tailed)  ,028
c
 

Exact Sig. (2-tailed)  0,315 

Point Probability  0 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data.   

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber : Olah Data SPSS 22.0 (2021) 

Hasil Uji Heteroskedastisitas mengungkapkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas pada 
model regresi yang artinya model regresi dinyatakan baik. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. 

 

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

 
 

t 

 

 

 
Sig. 

 B Std. Error Beta 

(Constant) 8,007 2,256  3,549 0,001 

Sertifikasi CHSE  
-0,063 

 
0,033 

 
-0,188 

 
-1,897 

 
0,061 

Sumber : Olah Data SPSS 22.0 (2021) 

Hasil uji regresi linear sederhana dapat ditemukan model persamaan regresi yaitu Y= 27,799 +0,233X. Nilai 
konstanta (α) yaitu 27,799 menunjukkan bahwa variabel sertifikasi CHSE berpengaruh positif terhadap keputusan 
berkunjung wisatawan sebesar 27,799. Nilai koefisien regresi variabel keputusan berkunjung yaitu 0,233 (koefisien 
bernilai positif). Hal ini berarti setiap penambahan satu poin sertifikasi CHSE, maka akan meningkatkan keputusan 
berkunjung sebesar 0,233. 

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 

T 

 

 

Sig. B Std. Error Beta 

(Constant) 27,799 4,137  6,719 0 

Sertifkasi CHSE  
0,233 

 
0,061 

 
0,36 

 
3,816 

 
0 

Sumber : Olah Data SPSS 22.0 (2021) 

Hasil Uji R ditemukan angka R sebesar 0,360 maka dapat diketahui bahwa terjadi hubungan yang rendah 
antara variabel Sertifikasi CHSE terhadap keputusan berkunjung di Kebun Raya Bogor. Pada uji Koefisien 
Determinasi ditemukan angka R Square sebesar 0,129 atau 12,9% yang artinya variabel keputusan berkunjung 
dipengaruh oleh variabel Sertifikasi CHSE sebesar 12,9% sedangkan sisanya sebesar 87,1%, yang mungkin 
dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti oleh penulis (Tabel 8). 

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 
,360

a
 0,129 0,12 4,559 

a. Predictors: (Constant), Sertifkasi CHSE 

Sumber: Olahan Data SPSS 22.0, (2021) 
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Hasil Uji T ditemukan bahwa diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,00 < 0,05 yang artinya bahwa H0 ditolak 
dan H1 diterima. Hal ini menyatakan bahwa variabel Sertifikasi CHSE berpengaruh signifikansi dan positif terhadap 
keputusan berkunjung. 

Pengelola wisata masih banyak yang belum mempunyai Sertifikat CHSE. Sosialisasi CHSE juga masih belum 
menyeluruh sehingga masyarakat luas belum paham mengenai kegunaan Sertifikasi CHSE ini. Saat ini pengunjung 
lebih memahami istilah protokol kesehatan dalam menjalankan kegiatan wisata. Berdasarkan hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa variabel Sertifikasi CHSE memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keputusan 
berkunjung di Kebun Raya Bogor. Hasil ini selaras dengan penelitian milik Martiana (2021) yang menyimpulkan 
bahwa variabel Sertifikasi CHSE berpengaruh signifikan terhadap penunjang kepercayaan wisawatan untuk 
menginap di homestay di Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Riau. Sertifikasi CHSE berpengaruh 
terhadap keputusan berkunjung khususnya di Kebun Raya Bogor. Pengelola daya tarik wisata sebaiknya membuat 
prosedur terbatas, dokumentasi laporan, dan evaluasi internal mengenai penerapan CHSE yang sudah dijalankan. 
Jika terdapat destinasi wisata yang masih dalam proses pembuatan Sertifikasi CHSE maka pihak pengelola harus 
menerapkan prokes ketat atau menerapkan 3M sebagai solusinya. Hal ini agar pengunjung dapat berwisata dengan 
aman di destinasi wisata. 

.IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Penelitian menyimpulkan bahwa pada uji hipotesa, variabel Sertifikasi CHSE berpengaruh secara signifikan 
dan positif terhadap Keputusan Berkunjung di Kebun Raya Bogor. Pada uji regresi linear sederhana, variabel 
Sertifikasi CHSE memberikan pengaruh sebesar 0,233 dan bernilai positif. Pada uji korelasi, adanya hubungan yang 
rendah antara Sertifikasi CHSE terhadap Keputusan Berkunjung dengan nilai sebesar 0,360. Dalam uji koefisien 
determinasi, ditemukan nilai sebesar 12,9% sebagai besar pengaruh Sertifikasi CHSE terhadap Keputusan 
berkunjung. Sedangkan sisanya sebesar 87,1% mungkin dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh 
peneliti. Penelitian juga menemukan bahwa Sertifikasi CHSE berpengaruh dengan keputusan berkunjung 
wisatawan. Dengan demikian diusulkan kepada seluruh pengelola wisata untuk membuat Sertifikasi CHSE guna 
menegaskan pengelolaan wisata setempat yang bersih, sehat, aman dan berkelanjutan. 
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Abstrak 

Nilai autentisitas sebagai kekuatan pariwisata secara teoretis mengalami pergeseran. Pergeseran 

ini seiring dengan pergeseran pandangan terhadap nilai autentisitas sebagai tujuan perjalanan 

wisata. Posisi penting nilai autentisitas dalam wisata menyebabkan studi wisata kuliner 

memperhatikan secara khusus terhadap makanan lokal. Penelitian ini beranjak dari asumsi 

sederhana, bahwa perkembangan jenis makanan dan usaha jasa wisata kuliner di suatu tempat 

menggambarkan preferensi pengunjung. Penelitian ini mengkaji pentingnya pengalaman autentik 

dalam wisata kuliner melalui perkembangan jenis makanan dan jenis usaha jasa wisata kuliner di 

suatu tempat. Penelitian menggunakan metode campuran embedded di mana peneliti 

membangun definisi makanan lokal, melakukan identifikasi makanan lokal, kategori jenis 

makanan lain, identifikasi dan ketegorisasi usaha jasa kuliner, menyajikan data dalam bentuk 

jumlah dan persentase serta menjelaskan data dengan data kualitatif. Penelitian ini menemukan 

argumen penelitian bahwa pengalaman autentik masih penting bagi pengunjung jika makanan 

lokal dan pelaku usaha kuliner penjual makanan lokal menjadi jenis dan bentuk usaha paling 

berkembang tidak terbukti. Perkembangan jenis makanan dalam usaha jasa kuliner menunjukkan 

pengunjung mayoritas tidak mementingkan untuk mendapatkan pengalaman autentisitas dalam 

wisata kuliner melalui makanan lokal saat berkunjung ke Kota Bogor. Temuan penelitian 

menunjukkan studi wisata kuliner memerlukan reposisi autentisitas dalam wisata kuliner melalui 

makanan lokal. 

Kata kunci: autentisitas, makanan lokal, Kota Bogor, usaha jasa wisata kuliner, wisata kuliner 
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I. PENDAHULUAN 

Nilai autentisitas sebagai kekuatan pariwisata secara teoretis mengalami pergeseran. Perkembangan kajian 
pariwisata mengarah pada “pembiasaan” wisata. Pariwisata sebelumnya merupakan perjalanan luar biasa di mana 
orang pergi ke suatu tempat tempat untuk mencari pengalaman yang berbeda dari tempat asal mereka yang hanya 
diperoleh di tempat yang mereka kunjungi (Franklin, 2004; Korstanje 2017). Pengunjung mencari autentisitas dalam 
perjalanan wisata (MacCannell, 2018; Cohen, 1988). Pemikir post modern mengkritik pendekatan ini dan 
mengajukan bahwa perjalanan wisata dapat menjadi perjalanan biasa (Cohen & Cohen, 2012; Edensor, 2007; 
Larsen Urry, & Axhausen, 2007). Kritik ini menandai pemikiran “the end of touris”‟ dan “post fordist consumption” 
yang berpendapat bahwa keluar-biasaan perjalanan wisata dapat tergantikan oleh komersialisasi produk wisata 
(Urry, 2002, p. 151). Kritik ini semakin berkembang sehingga saat ini pariwisata mengakomodasi beragam bentuk 
definisi termasuk perjalanan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan (Studnička & Plzáková, 2017; Singh, 2014; Loh, 
2014; Ormon, Mun & Khoon, 2014; Banu, 2016; Khan, 2015; Cohen & Cohen, 2012).  

Pergeseran ini seiring dengan pergeseran pandangan terhadap nilai autentisitas sebagai tujuan perjalanan 
wisata. Pandangan terhadap autentisitas bergeser dari autentisitas berbasis keunikan lokal tempat tujuan wisata 
yang dipentaskan (MacCannell, 2018), menjadi autentisitas diproduksi oleh penyedia layanan wisata dan diterima 
oleh pengunjung secara bersamaan (Cohen, 1988), ditentukan secara pribadi oleh pengunjung (Wang, 2009), 
diterima oleh pengunjung (Sims, 2009) atau dirasakan oleh pengunjung (Ramkissoon dan Uysal, 2010, 2011). 
Pengalaman autentik dari suatu tempat yang terbangun dari lokalitas tempat tersebut dapat hilang melalui proses 
Disneyization, McDonaldization oleh investor atau terbangun oleh penduduk sendiri sebagai hasil adaptasi terhadap 
perubahan (Gotham, 2005). 

Posisi penting nilai autentisitas dalam wisata menyebabkan studi wisata kuliner memperhatikan secara 
khusus terhadap makanan lokal. Makanan lokal penting dalam wisata kuliner karena membuat pengunjung 
mendapatkan pengalaman autentisitas dan lokalitas dari suatu tempat (Björk & Kauppinen-Räisänen, 2019; Hsu & 
Scott, 2020; Stone, Migacz & Wolf, 2018). penting lokalitas dan autentisitas suatu tempat melalui makanan lokal 
berhadapan dengan fenomena yang sama dengan perkembangan kajian pariwisata. Selain mengkaji makanan lokal, 
studi wisata kuliner juga mengkaji preferensi pengunjung terhadap pengalaman makan di restoran (Batat, 2021; 
Duarte Alonso, O‟Shea, & Kok, 2020) dan fast food (Wijaya et al., 2021). Pengalaman makan di restoran apalagi fast 
food tidak memerlukan perjalanan khusus untuk memperoleh pengalaman autentik dari suatu tempat melalui 
makanan di tempat tersebut. 

Penelitian ini beranjak dari asumsi sederhana, bahwa perkembangan jenis makanan dan usaha jasa wisata 
kuliner di suatu tempat menggambarkan preferensi pengunjung. Penelitian mengenai wisata kuliner di Indonesia 
menempatkan makanan lokal sebagai preferensi pengunjung luar dan dalam negeri (Babolian Hendijani, 2016; 
Chan, Tresna & Suradipura, 2017; Komaladewi, Mulyana & Jatnika, 2017; Wijaya et al., 2017). Namun, belum 
banyak penelitian yang mengkaji bagaimana posisi makanan lokal dalam perkembangan jenis makanan dan usaha 
jasa wisata kuliner di Indonesia. Perkembangan wisata kuliner selalu merupakan hasil keterkaitan antara makanan 
sebagai sumberdaya dalam wisata kuliner, preferensi pengunjung, pilihan tindakan pelaku usaha dan pengelolaan 
wisata kuliner oleh pemerintah (Ellis et al., 2018). Mengacu pada posisi penting makanan lokal dalam kajian wisata 
kuliner, penelitian ini mengajukan argumen bahwa pengalaman autentik masih penting bagi pengunjung jika 
makanan lokal dan pelaku usaha kuliner penjual makanan lokal menjadi jenis dan bentuk usaha paling berkembang.    

Penelitian ini mengkaji pentingnya pengalaman autentik dalam wisata kuliner melalui perkembangan jenis 
makanan dan jenis usaha jasa wisata kuliner di suatu tempat. Tujuan penelitian ini dicapai melalui pertanyaan 
bagaimana perkembangan makanan lokal dalam perkembangan usaha jasa kuliner? Penelitian ini memiliki 
keterbatasan karena tidak melakukan wawancara kepada pengunjung dan tidak mempertimbangkan karakteristik 
pengunjung. Pengunjung foodist atau food tourist akan mencari makanan tertentu karena menganggap penting 
pengalaman autentik suatu tempat melalui makanan (Andersson, Mossberg & Therkelsen, 2017).  

 

II. METODOLOGI 

 Penelitian menggunakan metode campuran embedded  karena peneliti memulai dengan penelitian 
kualitatif, melakukan interpretasi dan melakukan penelitian kuantitatif (Creswell, 2014, p. 220-228). Penelitian lebih 
menekankan pada pendekatan kualitatif karena penelitian tidak terpaku pada pendekatan teoretik dan terbuka pada 
perubahan saat penelitian (Creswell, 2014, pp. 7-8). Bentuk penelitian kuantitatif dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif deskriptif. Peneliti hanya mengajikan data jumlah dan persentase dan tidak melakukan uji keterhubungan 
data. Interpretasi data kualitatif dan kuantitatif mengacu pada teori dan data kualitatif wawancara dan pengamatan. 
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Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah: Pertama, peneliti melakukan wawancara dengan budayawan 
Kota Bogor untuk menentukan jenis makanan lokal di Kota Bogor. Kedua, mengidentifikasi jenis usaha jasa kuliner di 
Kota Bogor. Penentuan jenis usaha jasa kuliner mengacu pada kebijakan nasional, kebijakan di Kota Bogor, 
wawancara dan pengamatan. Hasil wawancara dan pengamatan bersifat melengkapi, menambahkan atau 
mengkonfirmasi data sekunder.  

Ketiga, menentukan jenis makanan, jenis usaha dan bentuk usaha jasa kuliner. Peneliti menentukan jenis 
makanan dari pengamatan menu yang ada di usaha jasa kuliner dan hasil wawancara mengenai jenis makanan lokal 
Kota Bogor. Penentuan jenis makanan menemukan ragam jenis makanan dalam menu usaha jasa kuliner di Kota 
Bogor. Peneliti mengelompokkan jenis makanan berdasarkan kategori yang umum yang telah dikenal luas 
masyarakat Indonesia. Peneliti membedakan makanan lokal Kota Bogor dengan makanan daerah lain, makanan 
Sunda dan makanan Nasional terkait dengan fokus penelitian. Penentuan jenis makanan daerah lain, makanan 
Sunda dan makanan Nasional mengacu pada penyebutan nama makanan di dalam menu, makanan tersebut telah 
dikenal luas sebagai makanan suatu daerah, makanan tersebut telah dikenal luas sebagai makanan Sunda, dan 
makanan tersebut populer di Indonesia secara umum namun tidak mengacu pada suatu daerah secara khusus 
seperti ayam goreng, bakso, mie ayam dll. Penentuan jenis usaha mengacu pada kategori usaha dalam kebijakan 
nasional dan pemerintah Kota Bogor. Penentuan bentuk usaha mengacu pada hasil pendataan pada tahap kedua. 
Peneliti mengelompokkan bentuk usaha jasa kuliner menjadi kelompok waralaba internasional, waralaba nasional, 
nasional dan lokal. Penentuan bentuk usaha melalui penelusuran data sekunder, data usaha di media dalam 
jaringan, dan wawancara dengan pelaku usaha. Usaha waralaba internasional dan nasional mengacu pada bentuk 
usaha waralaba. Usaha nasional menunjukkan bahwa usaha jasa kuliner tersebut tidak hanya ada di Kota Bogor 
namun juga di tempat lain di lingkup kawasan Indonesia. Usaha lokal menunjukkan bahwa usaha jasa kuliner 
tersebut hanya ada di Kota Bogor. Deskipsi kata “lokal” tidak mengacu pada pemilik lokal atau pemilik dengan KTP 
Kota Bogor. 

Peneliti melakukan penelitian di Kota Bogor karena pertumbuhan sektor usaha jasa kuliner di Kota Bogor 
paling tinggi dibandingkan dengan kota-kota Jakarta Metropolitan Area lain seperti Depok, Tanggerang, dan Bekasi 
(BPS Kota Depok, Tanggerang, dan Bekasi, 2020). Peneliti memilih kawasan perkotaan karena fenomena post 
moderen lebih banyak terjadi di perkotaan (Urry, 2002, p. 151) dan kawasan Jakarta Metropolitan Area merupakan 
kawasan paling terkotakan di Indonesia (Indraprahasta & Derudder, 2019; Winarso, Hudalah & Firman 2015). Kota 
Bogor memiliki angka peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik 207,7% dan peningkatan kunjungan 
wisatawan mancanegara 458,08% pada tahun 2011-2016. Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara jauh 
melampaui peningkatan kunjungan wisman di tingkat nasional (50,59%) (BPS, 2011; 2016). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Makanan Lokal di dalam Wisata Kuliner di Kota Bogor 

Penentuan jenis makanan lokal di Kota Bogor mengacu pada definisi makanan lokal bahwa makanan loka 
adalah makanan yang menunjukkan lokasi spesifik suatu tempat (Hsu & Scott, 2020; Knollenberg et. al., 2020; 
Rousta & Jamshidi, 2019; Su, Johnson & O‟Mahony, 2018; Zhang, Chen & Hu, 2019); makanan unik, otentik, 
tradisional dan berkaitan dengan sejarah suatu tempat (Avieli, 2013; Youn & Kim, 2017; Zhang, Chen & Hu, 2019) 
dan terkait dengan pembuat yang berasal dari tempat yang sama (Björk & Kauppinen-Räisänen, 2019; Purnomo, 
2016; Scheyvens & Laeis, 2019). 

 Penentuan definisi ini ternyata tidak selurunya sama dengan pendapat partisipan budayawan. Wawancara 
dengan ketua panitia Bogor Heritage Food Festival menyebutkan makanan lokal adalah makanan yang telah dijual 
lebih dari 25 tahun. Penentuan lama masa berjualan didasarkan fakta bahwa makanan tersebut tidak hanya ada di 
Kota Bogor. Jenis makanan yang sama dapat ada di tempat lain, namun “telah lama dijual” sehingga “telah sangat 
dikenal” dan “dicari” saat mengunjungi Kota Bogor (Partisipan 1, wawancara pribadi, 23 Februari 2019). Budayawan 
menyepakati deskripsi “telah lama dijual” dengan menambahkan keterangan “terkait dengan penjual tertentu” 
(Partisipan 2, wawancara pribadi, 4 Februari 2019). Tiga budayawan tidak menyepakati deskripsi “asli”, “tradisional” 
dan “bersejarah” Kota Bogor karena makanan tersebut terkait dengan budaya Tionghoa (Partisipan 4, wawancara 
pribadi, 3 Mei 2019); sama dengan makanan di kawasan etnis Sunda lain (Partisipan 5, wawancara pribadi, 4 Mei 
2019); dan makanan yang betul-betul menunjukkan makanan asli, tradisional dan bersejarah hanya makanan-
makanan di kampung adat yang tidak ada di pasar (Partisipan 6, wawancara pribadi, 5 Mei 2019). Penelitian 
mengenai wisata kuliner memastikan pengunjung dapat membeli makanan tersebut sehingga peneliti mengeluarkan 
jenis-jenis makanan yang sudah tidak ada di pasar. Keenam partisipan menyepakati deskripsi paling tepat untuk 
menggambarkan makanan lokal di Kota Bogor adalah kata “khas”. Pembeli dapat membeli makanan tersebut di 
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mana saja, namun saat membeli makanan tersebut mereka menganggap makanan tersebut makanan dari Bogor. 
Para partisipan juga menyepakati keterkaitan antara makanan dengan penjualnya. Gambar 1 menunjukkan jenis-
jenis makanan lokal Kota Bogor hasil kesepakatan partisipan.   

 

    

Toge Goreng dan es 
pala  

Asinan Bogor Doclang Laksa Bogor 

  
  

Ngohiang  Soto Mie  Soto Kuning   Bir Kocok 

Gambar 6.15. Jenis-jenis Makanan Lokal Kota Bogor 

Sumber: Koleksi pribadi 

 

2. Jenis Makanan dan Usaha Jasa Wisata Kuliner di Kota Bogor 

 Penelitian terdahulu menyebutkan pelaku usaha dalam wisata kuliner adalah restoran (Bristow & Jenkins, 
2018; de Albuquerque Meneguel, Mundet, & Aulet, 2019), pedagang kaki lima (Handayani et al., 2019; Henderson, 
2019; Jeaheng & Han, 2020; Pilato, Platania & Séraphin, 2021), produser lokal dalam masyarakat (Privitera, 
Nedelcu, & Nicula, 2018; Scheyvens & Laeis, 2019), pabrik makanan (Stoffelen & Vanneste, 2019), petani atau 
nelayan (Alonso & Kok, O'Brien, 2018; Fountain et al., 2021). Namun, pemerintah Indonesia menetapkan usaha 
makanan dan minuman dalam wisata adalah restoran, café, bar atau rumah minum, katering, penjual oleh-oleh dan 
bentuk usaha lain sesuai peraturan bupati/walikota atau gubernur (UU No. 10/2009 tentang Pariwisata, pasal 14). 
Peneliti mengkonfirmasi data kebijakan nasional dengan kebijakan di tingkat Kota Bogor. Data BPS Kota Bogor 
(2020) dan data Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor/Bapenda (2019) menunjukkan usaha jasa kuliner adalah 
restoran, café, rumah makan dan katering. Kesepakatan partisipan budayawan mengenai keterkaitan antara 
makanan dengan penjualnya menunjukkan pedagang kaki lima (PKL) termasuk dalam usaha jasa kuliner. Seluruh 
jenis makanan lokal hasil wawancara dijual PKL kecuali ngohiang. 

 Data Bapenda Kota Bogor menunjukkan terdapat 818 restoran, café, rumah makan dan katering. Peneliti 
mengeluarkan katering dalam pembahasan karena katering tidak menyediakan menu tetap namun sesuai pesanan 
pembeli sehingga tidak dapat melakukan analisis jenis makanan. Konfirmasi data melalui pengamatan menunjukkan 
terdapat 727 usaha aktif. Tabel 1 menunjukkan sebagian besar restoran, rumah makan dan café (selanjutnya ditulis 
RMC) menjual jenis makanan Nasional, disusul oleh makanan Barat, campuran makanan Barat dan Nasional, 
makanan Sunda dan makanan khas daerah lain. Jenis makanan lokal pada Gambar 1 hanya ada pada menu 13 
RRC. 

Tabel 1. Jenis Makanan dalam Menu Restoran, Rumah Makan dan Café di Kota Bogor 

Jenis Makanan Jumlah Persentase 

Nasional 213 29,30 

Barat 107 14,72 

Barat dan nasional 81 11,14 

Sunda 69 9,49 

Daerah Lain 68 9,35 

Oriental 64 8,80 

Kopi dan kue 40 5,50 
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Barat, nasional, dan oriental 24 3,30 

Kue dan roti 22 3,03 

Minuman dan es krim 20 2,75 

Lokal Kota Bogor 13 1,79 

Mid East 6 0,83 

Jumlah 727 100 

Sumber: Diolah dari menu Data Pembayar Pajak Bapenda Kota Bogor, 2019 

 Berdasarkan jenis usaha jasa kuliner, makanan lokal Kota Bogor paling banyak ada di rumah makan. 
Rumah makan paling banyak memilih menu makanan Nasional, Sunda, dan daerah lain sedangkan restoran paling 
banyak memilih menu makanan Barat, Nasional dan Oriental. Café paling banyak memilih menu kopi dan kue. 

Tabel 2. Jenis Makanan dalam Menu di Restoran, Rumah Makan dan Café di Kota Bogor 

Jenis Usaha 
Kategori Makanan 

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Restoran 76 52 34 3 11 10 2 24 11 17 14 6 260 

Rumah Makan  13 144 26 3 57 58 11 18 3 2 4 2 341 

Cafe 18 17 4 0 1 0 0 39 10 21 4 12 126 

Jumlah 107 213 64 6 69 68 13 81 24 40 22 20 727 

Sumber: Diolah dari menu Data Pembayar Pajak Bapenda Kota Bogor, 2019 
Keterangan:1. Barat; 2. Nasional; 3. Oriental; 4. Mid East; 5. Sunda; 6. Daerah Lain; 7. Bogor; 8. Barat dan nasional; 9. Barat, 
nasional, dan oriental; 10. Kopi dan kue; 11. Kue dan roti; 12. Minuman dan es krim. 

Berdasarkan pengamatan, usaha waralaba internasional populer seperti McDonald, KFC atau Starbuck 
banyak terdapat di Kota Bogor. Oleh karenanya peneliti melakukan penelitian mengenai bentuk usaha. Kehadiran 
usaha waralaba internasional menunjukkan kekuatan global dalam menyeragamkan jenis makanan sebagai 
sumberdaya dan daya tarik wisata kuliner (Ritzer dan Goodman 2016, p. 329-330; Gotham, 2005). Kehadiran usaha 
waralaba nasional dan nasional dalam konteks lokal Kota Bogor menunjukkan penyeragaman di tingkat nasional.  
Tabel 3 menunjukkan bentuk usaha kuliner paling banyak adalah bentuk usaha lokal. Ini menunjukkan sebagian 
besar RRC di Kota Bogor hanya berlokasi di Kota Bogor. Jumlah usaha waralaba internasional dan nasional cukup 
tinggi.  Kota Bogor telah dipertimbangkan sebagai tujuan investasi untuk usaha RRMC (Partisipan 7, wawancara 
pribadi, 5 Oktober 2020).  Investasi modal luar Bogor lebih banyak di usaha skala menengah dengan proporsi 
penguasaan modal hingga 20%. Pemodal asing dan luar Kota Bogor lebih banyak melakukan investasi di usaha 
hotel daripada kuliner (Partisipan 8, 9, wawancara pribadi, 5 Oktober 2020). 

 

Tabel 3. Jenis Makanan dalam menu Berdasarkan Bentuk Usaha Jasa Kuliner 

Bentuk Usaha 
Kategori Makanan Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Waralaba Int 38 0 10 2 0 0 0 0 0 16 7 9 82 

Waralaba Nas 37 58 9 0 6 15 0 11 3 11 5 6 161 

Nasional 9 36 23 1 12 21 0 8 3 3 6 2 124 

Lokal 23 119 22 3 51 32 13 62 18 11 3 3 360 

Jumlah 107 213 64 6 69 68 13 81 24 41 21 20 727 

Sumber: Diolah dari dokumen Data Pembayar Pajak Bapenda Kota Bogor, 2018 

Keterangan:1. Barat; 2. Nasional; 3. Oriental; 4. Mid East; 5. Sunda; 6. Daerah Lain; 7. Bogor; 8. Barat dan nasional; 9. Barat, 
nasional, dan oriental; 10. Kopi dan kue; 11. Kue dan roti; 12. Minuman dan es krim. 

 Tabel 3 menunjukkan usaha waralaba internasional paling banyak memilih menu makanan Barat  kemudian 
kopi dan kue serta makanan Oriental. Usaha waralaba nasional dan nasional paling banyak memilih menu makanan 
Nasional. Usaha lokal paling banyak memilih menu makanan Nasional disusul oleh makanan Barat dan Nasional 
serta makanan Sunda. Seluruh jenis makanan lokal Kota Bogor merupakan menu usaha lokal.  
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 Pendataan jenis makanan di PKL berfokus di dua lokasi yang disebutkan dalam Culinary Guide Book yang 
dipublikasikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor sebagai lokasi wisata kuliner street food Kota 
Bogor, yaitu Jl. Suryakencana dan kawasan Devris. Hal ini karena PKL merupakan usaha informal di Kota Bogor 
yang rentan penertiban kecuali di lokasi zonasi PKL (Keputusan Walikota Bogor No. 511.23.45-227 tahun 2016). 
Lokasi zonasi PKL tidak dipromosikan sebagai lokasi wisata kuliner. Peneliti melakukan pendataan di Jl. 
Suryakencana dan kawasan Devris pada tanggal 7, 14 dan 19 Januari 2019. Jumlah PKL di kawasan Devris relatif 
tetap sedangkan di Jl. Suryakencana relatif berubah namun hanya pada jumlah PKL lain. PKL penjual makanan di 
kawasan Devris relatif tetap karena memiliki kesepakatan dengan pihak “pelindung” (Partisipan 10, wawancara 
pribadi, 1 Juli 2020). PKL penjual makanan lokal di kawasan Jl. Suryakencana sebagian besar menyewa rumah toko 
untuk menghindari penertiban. PKL di kedua kawasan ini rata-rata telah berjualan lebih dari 30 tahun. Identifikasi 
makanan di PKL mengacu pada jenis makanan secara spesifik karena PKL rata-rata hanya menjual satu jenis 
makanan. 

Tabel 4. Jenis Makanan dan Jumlah Penjual Makanan di Kawasan Devris 

Jenis Makanan Kategori Makanan Jumlah Penjual 

Martabak telur dan manis Nasional 22 

Sate ayam dan sate kambing Nasional 15 

Bubur ayam Nasional 14 

Minuman kemasan dan rokok Nasional 14 

Buah-buahan Nasional 12 

Gorengan Nasional 10 

Doclang Lokal Kota Bogor 9 

Warung nasi Nasional 5 

Pisang aroma Nasional 4 

Soto kuning Bogor Lokal Kota Bogor 3 

Warkop Nasional 3 

Lain-lain Nasional 19 

Jumlah  130 

Sumber: Data hasil pendataan langsung di lokasi, 2019 

 Data jenis makanan di PKL menunjukkan PKL paling banyak menjual makanan Nasional yang mudah 
ditemukan di PKL di mana pun di Indonesia. PKL di Jl. Suryakencana lebih banyak menjual makanan lokal daripada 
PKL di kawasan Devris. Berdasarkan hasil pengamatan Jl. Suryakencana selalu ramai di akhir pekan. Pengunjung 
sengaja datang ke Jl. Suryakencana untuk berwisata kuliner. Deretan mobil berplat nomor B dan D berjajar di pusat 
kuliner Jl Suryakencana. Popularitas Jl. Suryakencana menyebabkan Jl. Suryakencana menjadi salah satu pusat 
kuliner makanan lokal dari 20 destinasi kuliner di Indonesia (Kemenparekraf, 8 Maret 2021). Kawasan Devris hanya 
buka di sore hingga malam hari dan akan sangat ramai pada sore dan malam hari. Berdasarkan pengamatan dan 
wawancara, pengunjung kawasan Devris lebih banyak berasal dari Kota atau Kabupaten Bogor. Lokasi kawasan 
Devris berada di dekat stasiun Kereta Api Kota Bogor. Pembeli di kawasan Devris sebagian besar adalah pekerja 
yang makan setelah pulang kerja atau membeli makanan untuk keluarga. Ini diperkuat dengan jumlah penjual 
martabak yang paling banyak. Martabak merupakan makanan yang jarang dimakan di tempat dan lebih sering 
dijadikan oleh-oleh untuk kunjungan singkat.   

 
Tabel 5. Jenis Makanan yang Dijual di Kawasan Jl. Suryakencana 

Jenis Makanan Kategori Makanan Jumlah Penjual 

Soto kuning Lokal Kota Bogor 9 

Soto mie Lokal Kota Bogor 1 

Laksa Bogor Lokal Kota Bogor 1 

Bakso bening Nasional 4 

Cungkring Lokal Kota Bogor 2 

Asinan Bogor Lokal Kota Bogor 1 

Toge goreng Lokal Kota Bogor 2 

Bir kocok Lokal Kota Bogor 3 

Asinan Jagung Bakar Nasional 1 

PKL Lain Nasional 30 

Jumlah  54 
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Sumber: Data hasil pendataan langsung di lokasi, 2019 

Hasil olah data menu jenis makanan, jenis usaha dan bentuk usaha di RRC dan PKL tidak menunjukkan 
makanan lokal sebagai jenis makanan yang paling menonjol dalam perkembangan usaha jasa kuliner di Kota Bogor. 
Jenis usaha jasa kuliner paling berkembang adalah RRC dan RRC paling banyak memilih makanan Nasional disusul 
oleh makanan Barat. Pengunjung tidak perlu pergi mengunjungi Kota Bogor untuk membeli jenis makanan Nasional 
seperti ayam goreng, nasi goreng, atau sate. Hal yang sama juga terjadi untuk jenis makanan Barat seperti burger, 
pizza, atau makanan Sunda yang mudah ditemukan di kawasan Jawa Barat.     

   

  
Gambar 2. Suasana PKL di Kawasan Devris, 2020 

Sumber: Koleksi pribadi 
Gambar 3. Antrian Panjang di PKL Penjual Soto Kuning 

di Jl. Suryakencana, 2020 
Sumber: Koleksi pribadi 

   

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Penelitian ini menemukan argumen penelitian bahwa pengalaman autentik masih penting bagi pengunjung 
jika makanan lokal dan pelaku usaha kuliner penjual makanan lokal menjadi jenis dan bentuk usaha paling 
berkembang tidak terbukti.  Mengacu pada asumsi penelitian, pilihan usaha jasa kuliner untuk memilih jenis 
makanan akan mengacu pada preferensi pengunjung. Perkembangan jenis makanan dalam usaha jasa kuliner 
menunjukkan pengunjung mayoritas tidak mementingkan untuk mendapatkan pengalaman autentisitas dalam wisata 
kuliner melalui makanan lokal saat berkunjung ke Kota Bogor. Posisi Kota Bogor sebagai kota dengan pertumbuhan 
usaha jasa kuliner paling tinggi di kawasan sekitar Jakarta tidak berhubungan dengan perkembangan makanan lokal 
di Kota Bogor. Makanan lokal tidak menjadi pilihan terbanyak pelaku usaha RRC dan PKL. Posisi Jl. Suryakencana 
sebagai salah satu pusat kuliner makanan lokal dari 20 destinasi kuliner di Indonesia tidak menjadikan makanan 
lokal sebagai pilihan jenis makanan terbanyak di Jl. Suryakencana.  

Temuan penelitian menunjukkan studi wisata kuliner memerlukan reposisi autentisitas dalam wisata kuliner 
melalui makanan lokal. Studi wisata kuliner terdahulu di tingkat internasional dan di Indonesia hanya mengkaji 
preferensi pengunjung terhadap makanan lokal tidak mengkaji bagaimana perkembangan makanan lokal dalam 
ruang wisata kuliner di perkotaan. Terdapat kemungkinan autentisitas dalam wisata kuliner melalui makanan lokal 
telah bergeser dalam konteks wisata kuliner di perkotaan. Peneliti menyebut sebagai kemungkinan karena masih 
memerlukan pendalaman mengenai kategori pengunjung foodist atau food tourist. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Desa Sukajadi yang terletak di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, 

merupakan desa wisata yang memiliki berbagai potensi wilayah, salah satunya adalah buah pala 

yang ternyata belum dikembangkan secara optimal.  

Tujuan: Kegiatan ini bertujuan agar peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan 

pembuatan produk food and beverage, pengetahuan dan keterampilan menghitung harga jual 

produk food and beverage, serta keuntungan materi dalam upaya meningkatkan income 

generating keluarga.  

Metodologi: Pelatihan ini menggunakan pendekatan pembelajaran aktif dan juga prinsip 

pembelajaran orang dewasa, serta berpatokan pada prinsip-prinsip penyediaan waktu peserta 

aktif lebih besar dibandingkan dengan fasilitator berceramah, pendekatan mengajar yang 

bervariasi yang meliputi kerja kelompok kecil,  

Hasil: Hasil dari pelatihan ini menghasilkan produk food and beverage inovasi baru 

menggunakan bahan utama buah pala, yaitu “Chespal” (Cheese Stick Pala) dan “Mipala 

Sukajadi” (Minuman Pala Susu Kayumanis Jahe Dimix). 

Kata Kunci: buah pala, keterampilan hidup, makanan, minuman, pemberdayaan 
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I. PENDAHULUAN 

Konsep pemberdayaan masyarakat yang berbasis pelatihan life skills bagi masyarakat ekonomi bawah akan 
mampu melahirkan insan-insan yang kreatif dan berdaya saing. Dengan kreativitas life skills yang dimiliki maka 
masyarakat akan mampu menopang kesejahteraan dan mampu meningkatkan perekonomian sekaligus 
menciptakan kemandirian tanpa banyak bergantung kepada orang lain. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat 
berbasis pelatihan life skills sejatinya berorientasi pada perubahan-perubahan yang diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas sumber daya mereka. Dengan pelatihan life skills, masyarakat mendapatkan keterampilan 
hidup sesuai  dengan keahlian dan kemampuan yang mereka miliki. Keterampilan ini menjadi pendorong 
perekonomian mereka untuk kelangsungan hidup mereka. Menurut Mawardi (2012:287), life skill atau kecakapan 
hidup sebagai kontinum pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan oleh seseorang untuk berfungsi secara 
independen dalam kehidupan.   

Kabupaten Bogor merupakan kawasan yang memiliki luas areal tanaman pala terluas dan merupakan 
penghasil pala terbesar di Jawa Barat, salah satunya adalah Desa Sukajadi yang terletak di Kecamatan Tamansari, 
Kabupaten Bogor. Sebagian besar penduduk Desa Sukajadi bermata pencaharian sebagai petani, pengrajin bambu, 
industri rumahan, bengkel sepatu dan supir angkot. Buah pala di Desa Sukajadi ini ternyata belum dikembangkan 
secara optimal. Menurut warga sekitar buah pala yang menjadi hasil bumi mereka ini kurang dimanfaatkan karena 
keterbatasan pengetahuan warga untuk diversifikasi pengolahannya. Desa Sukajadi seharusnya dapat  memperoleh 
perubahan dari segi ekonomi dengan memanfaatkan buah pala tersebut dan dimanfaatkan untuk dibuat beberapa 
jenis kuliner. 

Makanan merupakan kebutuhan pokok karena tanpa makan orang tidak bisa bekerja. Maka usaha makanan 
adalah suatu usaha yang banyak digemari oleh anggota masyarakat. Berkembangnya usaha kuliner yang begitu 
pesat tentu membuat setiap orang ingin mencari peluang usaha di bidang ini. Hal ini membuat sebagaian orang yang 
belum mempunyai bekal keterampilan di bidang kuliner ingin sekali belajar ataupun memperdalam pengetahuannya 
di bidang ini, alasan ini pula yang menjadi dasar diadakannya pelatihan Food And Beverage Product. 

Tujuan dari kegiatan ini agar peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembuatan produk food 
and beverage, pengetahuan dan keterampilan menghitung harga jual produk food and beverage, serta keuntungan 
materi dalam upaya meningkatkan income generating keluarga. 

 

II. METODOLOGI 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten 
Bogor, pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 08.00-13.00 WIB. Pelatihan yang dilakukan menggunakan pendekatan 
pembelajaran aktif dan juga prinsip pembelajaran orang dewasa, serta berpatokan pada prinsip-prinsip penyediaan 
waktu peserta aktif lebih besar dibandingkan dengan fasilitator berceramah, pendekatan mengajar yang bervariasi 
yang meliputi kerja kelompok kecil.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan mahasiswa dan diikuti peserta dari ibu-
ibu PKK, UMKM serta ibu-ibu rumah tangga dari Desa Sukajadi. Kegiatan terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu 
Kegiatan Pemberian Materi dan Pelatihan tentang Penentuan Harga Jual  Suatu Produk serta Kegiatan Praktek 
Pembuatan Produk Makanan dan Minuman Berbahan Dasar Buah Pala di Desa Sukajadi.  

Kegiatan pemberian materi dilaksanakan melalui tahap persiapan yaitu mengurus ijin pelaksanaan kegiatan, 
mempersiapkan ruang dan tata letak kegiatan, mengirimkan undangan untuk para pengurus PKK, pelaku UMKM dan 
para ibu rumah tangga di lingkungan Desa Sukajadi. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan cara penyuluhan, diawali 
dengan menggali pengetahuan dasar mengenai penentuan harga jual dan dilanjutkan dengan presentasi dari 
pemateri. 

Kegiatan praktek diawali dengan tahap persiapan bahan dan alat yang akan digunakan dalam pembuatan 
produk, tempat untuk demonstrasi produk, resep, display produk untuk dokumentasi dan peserta pelatihan. Tahap 
pelaksanaan diawali dengan pemberian pengetahuan mengenai produk dan memberikan resep jenis produk yang 
akan dibuat. Produk pertama yang dibuat adalah Mipala Sukajadi ( Minuman Pala Susu Kayumanis Jahe Dimix) dan 
yang kedua dibuat adalah chespal (Cheese Stick Pala). Kegiatan yang dilakukan yaitu membuat produk dan 
mengemasnya. 
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Pelatihan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) Program Studi D3 Perhotelan dengan Desa 
Sukajadi ini memberikan hasil luaran yaitu : 

1. Peserta pelatihan mampu mengetahui macam produk food and beverage khususnya dalam welcome drink 
dan snack. 

2. Peserta pelatihan mampu membuat macam produk food and beverage khususnya dalam welcome drink 
dan snack. 

3. Peserta pelatihan mampu menghitung harga jual produk food and beverage khususnya dalam welcome drink 
dan snack 

Tabel 1 Resep “CHESPAL” (CHEESE STICK PALA) 

 

Nama bahan Banyaknya Satuan Keterangan 

Tepung Segitiga 250 gram  

Tepung Tapioka 50 gram  

Tepung Maizena 25 gram  

Keju 60 gram Diparut 

Buah Pala Parut 5 Buah Diparut seperti keju 

Air Jus Buah Pala 100 gram Diblender + buah pala 3 buah 

Mentega 30 gram  

Baking Powder 1 sdt  

Susu Bubuk 1 Bungkus  

Kaldu Bubuk ¼ sdt  

Bawang Putih Halus 1 sdm  

Garam ¼ sdt  

Kuning Telur 1 Butir  

Biji Pala 2 buah Diparut pakai parutan keju 

Minyak goreng 250 ml  

Cara membuat: 

1. Siapkan bahan dan alat yang digunakan 

2. Campur dan ayak tepung terigu, tepung tapioka, tepung maizena, garam, susu bubuk dan baking powder 

3. Masukkan keju parut, buah pala parut segar dan parutan biji pala pada tepung tersebut, aduk hingga rata. 
Kemudian campurkan margarin, bawang putih halus, kaldu dan kuning telur. Uleni 

4. Masukkan air jus buah pala pada adonan. Uleni hingga kalis. Jangan terlalu lama menguleni.  

5. Ambil sedikit adonan lalu pipihkan menggunakan gilingan pasta. Potong panjangnya sesuai selera. Kemudian 
potong menggunakan settingan gilingan kwetiaw 

6. Goreng sampai kuning keemasan (tips agar cheese stick pala tetap lurus saat digoreng adalah goreng cheese 
stick sedikit-sedikit). 

                  Sumber: Penulis (2021) 
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Tabel 2 Resep “MIPALA SUKAJADI” (MINUMAN PALA SUSU KAYUMANIS JAHE DIMIX) 

 

Nama bahan Banyaknya Satuan Ket 

Buah Pala Segar 4 Buah Diiris Tipis 

Air 500 ml  

Cengkeh 20 Buah  

Kayu Manis 10 gram  

Jahe Merah Kering 10 gram  

Sereh 1 Batang Dibelah menjadi dua 

Gula Merah 120 gram  

Susu Kental Manis 30 gram  

Susu UHT 20 gram  

Cara membuat: 

1. Siapkan bahan dan alat yang digunakan 

2. Potong daging buah pala, lalu cuci bersih 

3. Rebus buah pala yang sudah diiris, cengkeh, kayu manis, sereh, jahe merah kering, dan sereh sampai 
mendidih. Biarkan agak lama agar rasanya benar-benar pekat 

4. Tambahkan garam, dan masukkan gula merah, tes rasa. 

5. Tambahkan susu kental manis dan susu UHT, bila ingin lebih manis dan gurih. 

6. Dapat disajikan hangat atau dingin (simpan dulu dalam lemari es) 

                Sumber: Penulis (2021) 

 

 

Tabel 3 Menghitung Harga Jual “CHESPAL” 

 
MENGHITUNG HARGA JUAL CHESPAL/10 pax 

Total Biaya Produksi 112.200= 11.200 

1. Biaya Bahan Rp. 32.200 

2. Biaya Operasional Rp. 7.500 

3. Biaya Kemasan Rp. 3.600 

4. Biaya Upah Rp. 30.000 

5. Biaya Sewa Tempat Rp. 10.000 

Harga Jual mengikuti pasar Rp. 12.000/125 g 

Keuntungan yang diperoleh Rp. 3.670 (31%) 

Menghitung Harga Jual dengan Mark Up 

Total Biaya Produksi Rp. 83.300/10=8.330 

Keuntungan yang diharapkan (50%) Rp. 4.165 

Harga Jual Rp. 12.500 

              Sumber: Penulis (2021) 
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                             Sumber: Penulis (2021) 
 

Gambar 1 Produk Chespal dan Mipala Sukajadi serta foto kegiatan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Sumber: Penulis (2021)  

 

Gambar 2 Pembuatan Chespal dan Praktek Menghitung Harga Jual 
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IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlangsung dengan baik,terlihat dari antusiasme peserta dalam sesi 
tanya jawab dan pada saat praktek berlangsung. Produk food and beverage inovasi baru menggunakan bahan 
utama buah pala telah diperkenalkan kepada ibu-ibu warga Desa Sukajadi. Kedua produk tersebut yaitu “Chespal” 
(Cheese Stick Pala) dan Mipala Sukajadi (Minuman Pala dengan bahan dari Susu, Kayu manis, Jahe di mix). 
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Abstrak 

Latar Belakang: Kabupaten Bogor memiliki banyak potensi wisata pedesaan yang didukung 

oleh keindahan alami, iklim yang sejuk, peninggalan sejarah serta budaya yang khas sehingga 

menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan. Pandemi Covid-19 di Indonesia, menjadi tantangan 

dan peluang tersendiri bagi pariwisata di wilayah pedesaan. Walaupun ada beberapa desa wisata 

yang sudah berkembang, namun masih banyak di antaranya yang belum dikelola sehingga belum 

banyak dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal.     

Tujuan: Memberikan pengetahuan, solusi dan motivasi kepada para pelaku pariwisata desa 

wisata tentang pentingnya penerapan CHSE di masa Covid-19, mengembangkan desa wisata 

dengan menggali berbagai potensi pariwisata daerah dan membuat packaging yang baik serta 

menarik  

Metodologi: Penyampaian materi dalam kegiatan Edukasi Terpadu ini dilakukan dengan teknik 

ceramah presentasi menggunakan alat bantu proyektor dan screen lebar, serta diskusi tanya 

jawab untuk mencari solusi dari berbagai contoh kasus.  

Hasil: Program Edukakasi Terpadu di Wilayah Timur Kabupaten Bogor ini dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat pelaku pariwisata. Banyaknya tanggapan positif dari para peserta, 

dan masukan untuk dilakukan edukasi lanjutan dan pelatihan metode praktek, menjadi tolak ukur 

keberhasilan edukasi ini.  

 

Kata Kunci: CHSE, Desa wisata, Kabupaten Bogor, Packaging, Potensi-parwisata  
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PENDAHULUAN 

Pengembangan sektor pariwisata merupakan pertumbuhan yang multisektoral, karena memilki multiplier 
effect terhadap industri pedukung lainnya yang terkait. Efek pengganda ini akan memberi pengaruh pada pergerakan 
ekonomi di suatu kawasan wisata dan sekitarnya, yang melibatkan berbagai elemen pendukung seperti infrastruktur, 
transportasi, rumah makan, akomodasi dan manufaktur. Begitu pula dengan pembangunan destinasi wisata  
kawasan pedesaan yang dikenal sebagai desa wisata. Menurut Priasukmana & Mulyadin, desa wisata merupakan 
wilayah pedesaan yang memilki daya tarik pemandangan alam, suasana, adat istiadat, pola hidup, struktur 
bangunan dan penataan ruang yang memilki kekhasan tersendiri (Yadisaputra & Palupi, 2018). Perkembangan 
destinasi desa wisata di Indonesia menambah alternatif tujuan wisata baru bagi para wisatawan yang menyukai 
keunikan tradisi budaya maupun adat istiadat suatu daerah, suasana dan keindahan alami yang jauh dari keramaian 
dan polusi perkotaan.  

Secara  geografis, Kabupaten Bogor mempunyai luas wilayah 2.663,82 km2 atau 7,86 persen dari luas 
Provinsi Jawa Barat. Kabupaten yang terbagi dalam 40 Kecamatan, 410 desa dan 16 Kelurahan ini, memilki lokasi 
yang strategis karena dikelilingi wilayah Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur, Sukabumi, Banten dan sekitarnya 
sehingga mudah diakses dari berbagai arah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor terdiri atas dataran tinggi, 
pegunungan, perbukitan, sehingga kaya akan berbagai keindahan panorama alam  seperti air terjun (curug), gowa, 
perkebunan teh, hutan pinus, lembah. Iklim yang sejuk ditambah dengan berbagai peninggalan sejarah dan 
kekayaan budaya, membuat Kabupaten Bogor menjadi salah satu magnet bagi wisatawan domestik dan 
mancanegara.    

Salah satu kawasan di wilayah Timur Kabupaten Bogor adalah Puncak Dua, yang memilki banyak  potensi 
daya tarik wisata pegunungan dengan pemandangan SunRise, gowa yang masih alami, dan berbagai curug. 
Beberapa daya tarik wisata maupun destinasi wisata yang sudah mulai banyak dikunjungi di kawasan Timura 
Kabupaten Bogor adalah Curug Cipamingkis, Curug Ciherang, Rawa Gede dan Vila Khayangan. Sesungguhnya, di 
kawasan ini masih banyak potensi pariwisata yang belum banyak dikenal karena belum digali dan dikembangkan. 
Hal tersebut tidaklah mudah dilakukan oleh masyarakat desa di tengah keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, 
sehingga diperlukan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan yaitu dari pemerintah, swasta, termasuk juga 
akademisi. Akan tetapi peran dan dukungan masyarakat lokal sebagai penggerak pariwisata daerah akan sangat 
berpengaruh dalam menentukan keberhasilan dan kemajuan ekonomi sosial di daerahnya.  

Sejak terjadi penyebaran Covid-19 di Indonesia, sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Bogor termasuk 
salah satu yang terkena dampaknya dimana kunjungan wisatawan mengalami penurunan drastis. Namun pada 
kenyataannya, beberapa desa wisata mengalami kenaikan jumlah pengunjung dan dianggap sebagai salah satu 
alternatif tujuan wisata yang diminati di masa pandemi ini. Wisatawan cenderung mencari tempat berkunjung yang 
masih natural di alam terbuka dan tidak terlalu dipadati pengunjung, sehingga dapat tetap memperhatikan social 
distancing (Soeswoyo,D.M, 2021). Untuk menyikapi situasi dan peluang tersebut, diperlukan kesiapan semua 
perilaku pariwisata dalam membentuk citra destinasi wisata yang bersih, sehat dan aman untuk dikunjungi, 
disamping terus melakukan inovasi dalam mengembangkan potensi dan daya tarik pariwisatanya. Para pelaku  
wisata diharapkan dapat menerapkan protokol kesehatan sesuai ketentuan pemerintah, disamping itu juga harus 
dapat meningkatkan standar kesehatan dan kepedulian terhadap lingkungan, mengingat cepatnya penularan virus 
Corona  
(Lawrenche et al., 2020). Pemerintah Indonesia, melalui Kementrian Paiwisata dan Ekonomi Kreatif mengeluarkan 
ketentuan khusus tentang protokol kesehatan di bidang pariwisata yang wajib diimplementasikan, dengan 
menerbitkan Panduan program CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability), dan sertifikasi 
CHSE. Panduan CHSE merupakan petunjuk  pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian 
Lingkungan yang diterbitkan khusus untuk berbagai usaha dan produk bidang pariwisata seperti objek wisata, hotel,  
homestay, restoran, usaha ekonomi kreatif, usaha MICE (Meeting, Incentitive, Convention dan Exhibition),  dan 
usaha  
pariwisata lainnya. Sertifikat CHSE adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif bagi sektor usaha pariwisata, destinasi pariwisata dan produk pariwisata lainnya yang lulus dalam evaluasi 
proses penilaian penerapan CHSE, untuk memberi jaminan kepada pengunjung atau tamu  terhadap pelaksanaan 
Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan (Kemenparekraf, 2020).  
 

Menanggapi beberapa permasalahan yang terjadi, LPPM Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor bekerjasama 
serta didukung penuh oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, melakukan kegiatan Edukasi 
Terpadu untuk para pelaku pariwisata di wilayah Timur Kabupaten Bogor, dengan tujuan :   
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1. Sosialisasi pemahaman dan pelaksanaan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety & 
Environtmental Sustainability (CHSE) untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corono-19, sesuai 
ketentuan pemerintah (Kemenparekraf, 2020). 

2. Perlunya memotivasi pelaku pariwisata agar mampu menggali lagi potensi wisata yang ada di daerahnya 
dan mengembangkannya. 

3. Perlunya meningkatkan kualitas masyarakat desa wisata dalam pengembangan usaha pendukung 
pariwisata melalui sosialisasi packaging bagi produk pariwisata dan industri rumah tangga.    

 

II. METODOLOGI 

.  

Kegiatan Edukasi Terpadu di masa pandemi Covid-19 adalah bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

yang ditujukan khusus untuk para pelaku pariwisata di beberapa desa wisata wilayah Timur Kabupaten Bogor. 

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor terhadap permasalahan yang dihadapi 

sebagai dampak dari Pandemi Covid-19.  Program Edukasi Terpadu ini dilakukan di Desa Wargajaya – Kecamatan 

Sukamakmur, Puncak 2- Kabupaten Bogor pada tanggal 9-10 Desember 2020. Kegiatan ini terdiri atas tiga sesi 

utama, yaitu Edukasi Protokol Kesehatan Covid -19 berbasis CHSE, Edukasi Menggali dan Mengembangkan Potensi  

Pariwisata Lokal dan Edukasi Packaging Produk Paket Wisata dan Industri Rumah Tangga. Di akhir program 

Edukasi Terpadu, dilakukan kunjungan ke salah satu daya tarik wisata di Desa Wargajaya yaitu Rawa Gede, sambil 

meneruskan diskusi lebih lanjut untuk pengembangan pariwisata di desa tersebut. 

Sosialisasi Edukasi Terpadu ini dilakukan dengan menngunakan metode bentuk ceramah dan diskusi tanya 
jawab membahas beberapa contoh kasus untuk mencari pemecahannya. Teknik penyampaian Edukasi ini 
dipaparkan secara tatap muka dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat. Pemaparan dengan cara tatap 
muka langsung perlu dilakukan mengingat adanya kendala sinyal dan kuota internet, disamping itu juga agar tercipta 
proses dialog yang lebih lancar dan terbuka. Program ini diikuti oleh 41 peserta, perwakilan dari desa wisata dan 
desa berpotensi wisata di wilayah Timur Kabupaten Bogor, yang terdiri dari Ketua Desa Wisata, Kelompok Sadar 
Wisata (Pokdarwis), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Kelompok 
Tani Hutan (KTH). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program Peningkatan Kualitas Pelaku Pariwisata di Desa Wisata Wilayah Timur Kabupaten Bogor, 
dilaksanakan selama 2 hari dan dihadiri oleh 41 peserta. Program ini dibagi dalam 3 sesi utama sesuai Tabel 1 
berikut : 

 

Tab
el 1. Topik 
Edukasi 
Terpadu 

 

 

 

 

 

 

 
        Tahap awal Edukasi Terpadu dimulai dengan pembukaan dan perkenalan, lalu dilanjutkan dengan Edukasi 
Sesi 1 oleh pemateri 1. Penyampaian materi dengan topik “Edukasi Protokol Kesehatan berbasis CHSE 
(Cleanliness, Health, Safety, Environtmental Sustainability)”, berupa ceramah presentasi seputar Perkembangan 
Virus Corona-19 di Indonesia, dampak Covid-19 terhadap pariwisata, peran dan panduan pelaksanaan CHSE di 
destinasi wisata. Sebelum penyampaian materi, dilakukan tahap diskusi awal mengajukan beberapa pertanyaan 
untuk mengetahui pengetahuan peserta tentang CHSE. Penyampaian materi dilaksanakan menggunakan proyektor 

Sesi Utama Topik Durasi Narasumber 

1 Edukasi Protokol Kesehatan CHSE bagi para pelaku 
pariwisata   

2 jam Pemateri 1 

2 Edukasi Pengembangan Potensi Pariwisata 2 jam Pemateri 2 

3 Edukasi “Packaging” untuk paket wisata dan industri 
rumah tangga 

2 jam Pemateri 1 

4 Kunjungan Study Kasus 4 jam Seluruh  
Peserta 
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dan screen lebar, dilakukan dengan suasana santai, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat. 
Antusias peserta selama program adalah sangat baik terlihat dari ekspresi raut muka mereka dan semangat saat 
aktivitas diskusi. 

Edukasi Sesi 2 disajikan oleh pemateri 2, dengan topik “Pengembangan Potensi Pariwisata”. Materi yang 
disampaikan seputar manfaat pariwisata bagi kemajuan masyarakat desa, menggali potensi pariwisata di masing 
masing daerah berdasarkan jenis daya tarik pariwisata, berbagai jenis komponen pariwisata dan fasilitas pendukung 
pariwisata. Seperti halnya edukasi Sesi 1, pada sesi ini juga diawali dengan diskusi ringan menanyakan potensi dan 
permasalahan dari masing-masing desa wisata. Penyampaian materi sesi 2, dilakukan dengan menggunakan alat 
bantu proyektor yang sama. Suasana selama edukasi sesi ini berjalan dengan lebih santai karena komunikasi sudah 
terjalin lebih baik. Penggunaan bahasa yang ringan dan tentunya mudah dipahami masyarakat, juga diterapkan 
dalam penyampaian materi ini. Pada Sesi ini, durasi untuk diskusi diatur lebih panjang daripada waktu untuk 
penyampaian materi, karena melihat respon serta banyaknya pertanyaan contoh kasus yang diajukan para peserta. 
Atas kesepakatan dengan peserta, durasi diskusi sesi 2 ditambah tiga puluh (30) menit.     

Edukasi Sesi 3 atau tahap terakhir dari program Edukasi Terpadu ini adalah topik “Packaging untuk Produk 
Wisata dan Industri Rumah Tangga”. Pemaparan materi berkisar tentang pengertian dan manfaat packaging, jenis-
jenis packaging, konten dan tampilan yang baik serta menarik dalam packaging, berbagai contoh packaging. 
Sebelum memulai presentasi,  Pemateri 1 terlebih dahulu juga memulai dengan diskusi ringan dengan mengajukan 
berbagai pertanyaan kepada para peserta. Diskusi awal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta 
tentang topik yang disampaikan, dan juga untuk menciptakan engagement dengan para peserta. Presentasi pada 
sesi ini juga menggunakan alat proyektor dan  screen untuk membantu penyampaian ceramah. Sesi terakhir ini 
ditutup dengan sesi tanya jawab, yang dilanjutkan sesi tanggapan dan masukan dari peserta tentang kegiatan 
tersebut. Antusias para peserta selama sesi ini terlihat amat baik, bahkan beberapa peserta minta diberikan edukasi 
tambahan tentang cara membuat desain label pada packaging. Beberapa peserta juga berharap agar dapat 
dilakukan pendampingan dalam proses pengembangan pariwisata di daerahnya. Hal tersebut menjadi masukan 
tersendiri bagi pihak LPPM Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor, untuk dapat dikembangkan pada program Pengabdian 
Kepada Masyarakat selanjutnya. 

Beberapa dokumentasi berikut, memperlihatkan situasi pada saat dilaksanakannya Edukasi Terpadu ( 
Gambar1), pada saat Pembukaan (Gambar 2), dan ketika peninjauan bersama untuk menggali potensi di salah satu 
desa wisata di  kawasan Timur Kabupaten Bogor (Gambar 3). 

 

                   

                     Sumber : Dokumentasi Panitia 

Gambar 1. Situasi Edukasi Terpadu
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                      Sumber : Dokumentasi Panitia 

                      Gambar 2.  Situasi Pembukaan Program Edukasi  Terpadu

                                 

                             Sumber : Kahyangan.net 

                                      Gambar 3. Tinjauan Studi Kasus di Rawa Gede 

 

IV. KESIMPULAN  

Meski dalam waktu yang singkat, program Edukasi Terpadu yang diselenggarakan oleh LPPM Sekolah Tinggi 
Pariwisata Bogor atas kerjasama dan didukung penuh oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bogor, 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pelaku pariwisata khususnya di wilayah Timur Kabupaten Bogor. Banyaknya 
tanggapan positif dari para peserta, dan masukan untuk dilakukan edukasi lanjutan dan pelatihan metode praktek, 
menjadi tolak ukur keberhasilan edukasi ini.  

Untuk selanjutnya, masih diperlukan penambahan pengetahuan, dan pelatihan lain terkait dengan 
pembangunan desa wisata di wilayah Kabupaten Bogor, seperti pengembangan bahan dasar lokal khas desa wisata, 
homestay, pemandu wisata, pelatihan untuk UMKM, pemasaran digital. Disamping itu, masing masing Desa Wisata 
sebaiknya dilakukan pendampingan dalam proses pengembangannya, agar mudah berkonsutasi, proses evaluasi 
yang berkelanjutan , dan dilakukan penelitiaan pengembangan pariwisata untuk mencari solusi dan inovasi agar 
hasilnya lebih terarah dan optimal. Untuk itu, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak baik dari masyarakat lokal, 
pemerintah lokal dan pemerintah daerah dan pusat, serta akademisi.  
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Abstrak 

Pedagogi kreatif mengacu pada pengajaran yang meningkatkan nilai kreatifitas melalui tiga 

aspek yang saling berkaitan: creative teaching, teaching for creativity, and creative learning. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan teknik pembelajaran Bahasa 

Inggris SD yang diciptakan oleh mahasiswa calon guru SD di Bogor.  Desain penelitian 

adalah kualitatif studi kasus.  Pengambilan data dilakukan melalui observasi rekaman 

mengajar bahasa Inggris mahasiswa PGSD di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Djuanda Bogor.  Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling,  

Analisis data dilakukan dengan  menggambarkan dan mengkategorikan unit rekaman.  Hasil 

memperlihatkan mahasiswa sudah menerapkan pedagogi kreatif dalam pengembangan 

pembelajaran bahasa Inggris yang mereka kelola secara individi, teknik pembelajaran yang 

digunakan sudah bervariasi dan cukup kreatif. 

Kata Kunci: Bahasa Inggris, Calon Guru SD,Pedagogi Kreatif, Teknik Pembelajaran  

 

I. PENDAHULUAN 

Beberapa dekade terakhir banyak pemerintahan di seluruh dunia telah menerapkan kebijakan pendidikan untuk 
memasukkan pengajaran bahasa Inggris lebih awal (Heugh, 2013).   Di Indonesia pembelajaran bahasa Inggris 
menjadi penting diajarkan kepada peserta didik mulai jenjang Sekolah Dasar (SD). Sejalan dengan hal tersebut 
perkembangan teknik belajar Bahasa Inggris semakin bervariasi (Dörnyei, 2001), tidak hanya dengan model 
klasikal namun juga bisa diintegrasikan dengan karakter, teknologi bahkan nilai-nilai keagamaan.  
Pengembangan ini tentu saja membutuhkan kreativitas guru di kelas.  Kreativitas dapat menumbuhkan dan 
mengembangkan pemikiran untuk menciptakan sebuah proses pembelajaran yang menarik (Calavia et al., 
2021).  Hal ini juga  meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran.  Tidak bisa dipungkiri 
akan menjadi komponen penting dari pemecahan masalah dan keterampilan kognitif. Penggabungan kreativitas 
ke dalam proses pembelajaran adalah topik yang semakin populer dalam pembelajaran bahasa Inggris (Kam, 
2002).    

Pedagogi kreatif mengacu pada pengajaran yang meningkatkan nilai kreatifitas melalui tiga aspek yang saling 
berkaitan: creative teaching, teaching for creativity, and creative learning (Cremin & Chappell, 2021).  Ketiga hal 
ini merupakan elemen inti dari pedagogi kreatif yang memfasilitasi pengembangan kreativitas. Pada prosesnya  
mahasiswa calon guru SD diberikan kesempatan untuk memulai kegiatan atau membuat pilihan dan memberi 
mereka waktu dan ruang untuk mengembangkan ide-ide baru dalam menciptakan kelas bahasa Inggris sendiri. 
Penelitian sebelumnya menunjukan bahwa pengajaran bahasa Inggris (English Foreign Learning) menyarankan 
bahwa pembelajaran bahasa Inggris yang sukses membutuhkan lingkungan belajar yang tepat dan tergantung 
pada variabel psikologis pribadi seperti kreativitas dan motivasi (Sadeghi et al., 2012).   Penelitian ini bertujuan 
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untuk mengetahui pengembangan teknik pembelajaran Bahasa Inggris SD yang diciptakan oleh mahasiswa 
calon guru SD di Bogor. 

 

II. METODOLOGI 

Desain penelitian adalah analisis isi.  Pengambilan data dilakukan melalui observasi rekaman mengajar 
bahasa Inggris mahasiswa PGSD di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Djuanda Bogor.  Teknik 
penentuan sampel menggunakan purposive sampling, dengan langkah-langkah sebagai berikut, 1) menetapkan 
mahasiswa  semester empat sebagai sampel yang akan diamati, 2) mengamati dan menganalisis hasil rekaman 
video mengajar mahasiswa dengan seksama, 3) Menyimpulkan hasil observasi berdasarkan teori Prinsip dan 
Teknik Pembelajaran Bahasa.  Analisis data dilakukan dengan  menggambarkan dan mengkategorikan unit 
rekaman (Krippendorff, 2004). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi rekaman, teknik pembelajaran bahasa Inggris yang dikembangkan dan 
digunakan oleh mahasiswaa PGSD digambarkan dalam uraian berikut: 

 

Tujuan Belajar 1 

Siswa dapat berbicara bahasa Inggris dengan pelafalan dan pengucapan yang benar sesuai dengan tata 
bahasa yang tepat.  

Proses Pembelajaran dan Materi 1 

Audio Lingual Method adalah metode dalam pengajaran bahasa target (Inggris) yang menekankan pada 
pemahaman mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis (Yavuz, 2012). Metode ini menuntut peserta 
didik untuk mempraktikkan bentuk bahasa secara spontan untuk melatih kecakapan berbahasa. 

Dalam menunjang keberlangsungan belajar, kegiatan awal yang dilakukan guru yaitu guru menyapa 
siswa dan mengabsen satu persatu, selanjutnya melakukan apersepsi agar pembelajaran menjadi tambah 
semangat. Kegiatan inti yang dilakukan guru menyebutkan materi yang diajarkan kepada siswa, materi tersebut 
berupa sebuah dialog percakapan, guru membacakan sebuah dialog, kemudian siswa disuruh untuk mengulang 
dialog yang dibacakan oleh guru, kemudian siswa tersebut kembali membacakan dialog kepada sesama teman 
tanpa bimbingan dari guru untuk mengetes sejauh mana pelafalan siswa tersebut. Pada kegiatan akhir guru 
menanyakan kesimpulan dari isi dialog percakapan, dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada siswa sebagai 
penguat materi yang diajarkan, kemudian guru memberikan salam dan menutup pelajaran. 

 

Tujuan Belajar 2 

Tujuan metode langsung (direct method) ini membantu mengembangkan kemampuan siswa untuk 
berkomunikasi (kompetensi dan performansi) (Taguchi, 2011). 

Proses Pembelajaran dan Materi 2 

Guru menyiapkan teks deskripsi mengenai benda yang ada di ruang kelas, kemudian siswa diminta 
membacakan teks tersebut secara langsung. 

Teacher:  "Halo, everyone! How are you?" 

Student:  "I am fine, ma’am.” 

Teacher:  “ Today, we learn about the description of objects in the classroom.” 

Student:           “Yes, Ma’am” 

Teacher:           “First, I will share the descriptive text with all of you. If you have read it and you have any 
questions, please ask me. If you do not have any questions, then I will ask” 

Student:  “Yes, Ma’am” 
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Guru melafalkan setiap nama benda dengan bahasa Inggris dan mengoreksi kesalahan tata bahasa 
siswa.  Guru memberi tugas kepada siswa yaitu melengkapi kalimat yang kosong, membuat kalimat dan 
mendiktekan sebuah paragraf tentang deskripsi benda yang ada di ruang kelas. 

 

Tujuan Belajar 3 

Tujuan umum Silent Way adalah mengajarkan siswa bagaimana cara belajar bahasa, dan keterampilan-
keterampilan yang dikembangkan melalui proses pembelajaran bahasa asing atau bahasa kedua dapat 
digunakan untuk mempelajari segala hal lain yang belum diketahui (Larsen-Freeman & Freeman, 2008). Dengan 
menggunakan metode silent way  bisa melatih keterampilan pelajar dalam menyimak pembicaraan lawan bicara 
dan melatih pelajar agar mampu mengusai tata bahasa yang praktis. 

Proses Pembelajaran dan Materi 3 

Sebagai langkah awal, guru menggunakan alat peraga berupa empat buah pensil warna, dengan warna 
yang berbeda-beda yaitu seperti warna : red, yellow, pink and blue.  

Alat peraga yang sudah dikeluarkan oleh guru merupakan sebagai bahan ajar untuk materi pembelajaran 
the silent way. Kemudian ke empat buah pensil warna sebagai alat peraga dalam membentuk angka dan 
kalimat. selanjutnya guru mulai menjelaskan warna-warna yang ada pada setiap pensil warna beserta angkanya, 
seperti : red is one, yellow is two, pink is three and blue is four.  

Setelah itu guru mengangkat pensil warna yang ada secara berurutan dan kemudian secara bersamaan 
siswa mulai mengucapkannya. Tahap ini dilakukan secara sering sampai siswa mengetahui akan warna dan 
angka yang di jelaskan oleh guru.  

Berikut adalah percakapan singkat guru dan peserta didik: 

Teacher : (Dengan hanya diam guru mengambil pensil warna 

berwarna merah, memberikan sinyal kepada siswa untuk menebak) 

Student : “one is red” 

Teacher: (Mengumpulkan kembali pensil warna yang ada dan mengangkat pensil warna satu persatu 
secara acak dan dikatakan oleh semua siswa secara serentak) 

Aktivitas tersebut terus-menerus dilakukan sampai guru yakin bahwa para peserta didik sudah 
menguasainya 

 

Tujuan Belajar 4 

Tujuan dari pembelajaran metode ini yaitu untuk membuat siswa fokus pada materi yang akan diajarkan 
oleh guru. Selain itu pada metode ini juga menjadikan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Salah satu cara 
agar siswa fokus pada metode ini yaitu keheningan dimana guru diam dan siswa yang aktif dalam pembelajaran 
sesuai dengan Namanya “Silent Way”. Namun, dalam metode ini juga guru harus efektif dalam menjalankan 
kegiatan belajar mengajar agar membangun siswa merasa nyaman dalam belajar Bahasa Inggris. 

Proses Pembelajaran dan Materi 4 

Langkah awal pada metode ini sama dengan metode lainnya. Guru membuka pelajaran mengucapkan 
salam, membaca do’a dan bercakap aktif dengan siswa dengan menanyakan kabar dan lain sebagainya agar 
siswa merasa nyaman. Setelah itu guru menjelaskan dengan metode “The Silent Way” dan memperkenalan 
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beberapa alat peraga yang akan digunakan saat pembelajaran seperti tulisan dan warna dalam Bahasa inggris 
seperti Yellow, Red, Blue, Purple, Black, White, Oranye, Green, dan Grey. 

Langkah kedua, guru memperkenalkan beberapa warna tersebut dan mengulanginya.  Siswa diminta 
untuk mengulangi beberapa kata tersebut dengan tepat dan lancar. Setelah lancar guru menutup beberapa 
tulisan kata warna tersebut dengan menilap kertas dan siswa diminta untuk mengucapkan beberapa terjemahan 
warna dengan tepat. Contoh percakapan pembelajaran tersebut sebagai berikut : 

Teacher :  (Guru menunjuk beberapa warna tanpa berkata) 

Student :  “Yellow, Red, Blue, Purple, Black, White, Oranye, Green, dan Grey” (siswa menjawab 
perlahan-lahan dengan tepat). 

Teacher : (Guru menilai semua tulisan agar siswa dapat mengenal huruf dengan baik) 

Student: “Yellow, Red, Blue, Purple, Black, White, Oranye, Green, dan Grey” (masih ada beberapa kata 
yang salah dan siswa terus mengulanginya dengan tepat). 

Pembelajaran tersebut diulangi oleh siswa agar siswa dapat mengingat kata tersebut dengan tepat. 

Proses Pembelajaran dan materi 5 

Guru menunjukkan kepada siswa beberapa warna,  bangun datar, benda, dan angka yang ditunjukkan 
melaui potongan kertas atau benda. Diantaranya warna merah, merah muda, jingga, hijau, dan kuning. Benda 
yang dipertunjukkan adalah spidol. Angka yang dipertunjukkan adalah dari satu (1) sampai lima (5). Dan 
beberapa bangun datar, yaitu: lingkaran, segitiga dan persegi.  

 

 

Guru menunjuk dan menyebutkan warna, benda, angka, atau bangun datar dalam bahasa Inggris. 
Apabila siswa mengalami kesulitan dalam menentukan warna, benda, angka, atau bangun datar, maka siswa 
diberikan bantuan secukupnya. Bantuan yang diberikan dapat berupa isyarat bibir dan potongan kertas yang 
berkaitan. 

Tingkat kesulitan semakin ditingkatkan, dengan mengarahkan siswa untuk menebak suatu benda dengan 
mengombinasikan beberapa hal seperti, warna, bangun datar, benda, angka, dan perubahan yang terjadi jika 
suatu objek lebih dari satu. Dengan kata lain, siswa didorong untuk menebak dengan menggabungkan beberapa 
kata menjadi kalimat. Contohnya: penulis menunjukkan tiga kotak jingga pada potongan kertas, maka siswa 
menjawab,”Three orange squares”. 

 

IV. Kesimpulan dan Kebaharuan 

Pedagogi kreatif dalam pengembangan pembelajaran bahasa Inggris oleh mahasiswa calon guru SD sudah 
terlaksana dengan baik terintegrasi dengan teknik dan prinsip pembelajaran bahasa Inggris.  Penelitian ini telah 
memberikan bukti empiris efektivitas pedagogi kreatif di yang dikembangkan oleh mahasiswa calon guru SD. 
Penelitian selanjutnya diharapkan mengamati lebih dalam pengaruh unsur linguistik dan pendidikan agar 
menciptakan Pembelajaran bahasa Inggris yang inovatif.   

 

 

 

 



432 PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 ISBN: 978-602-6585-86-8                                     

 

V. Daftar Pustaka 

 

Calavia, M. B., Blanco, T., & Casas, R. (2021). Fostering creativity as a problem-solving 
competence through design: Think-Create-Learn, a tool for teachers. Thinking Skills and 
Creativity, 39, 100761. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2020.100761 

Cremin, T., & Chappell, K. (2021). Creative pedagogies: a systematic review. Research Papers 
in Education, 36(3), 299–331. https://doi.org/10.1080/02671522.2019.1677757 

Dörnyei, Z. (2001). New themes and approaches in second language motivation research. 
Annual Review of Applied Linguistics, 21, 43–59. 
https://doi.org/doi.org/10.1017/S0267190501000034 

Heugh, K. (2013). Multilingual education policy in South Africa constrained by theoretical 
and historical disconnections. Annual Review of Applied Linguistics, 33, 215–237. 
https://doi.org/10.1017/S0267190513000135 

Kam, H. W. (2002). English language teaching in East Asia today: An overview. Asia Pacific 
Journal of Education, 22(2), 1–22. https://doi.org/10.1080/0218879020220203 

Krippendorff, K. (2004). Content Analysis An Introduction to Its Methodology. In Physical 
Review (Second). Sage Publications, Inc. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.31.3460 

Larsen-Freeman, D., & Freeman, D. (2008). Language moves: The place of “foreign” 
languages in classroom teaching and learning. Review of Research in Education, 32(1), 
147–186. https://doi.org/10.3102/0091732X07309426 

Sadeghi, N., Kasim, Z. M., Tan, B. H., & Abdullah, F. S. (2012). Learning styles, personality 
types and reading comprehension performance. English Language Teaching, 5(4), 116–
123. 

Taguchi, N. (2011). Teaching pragmatics: Trends and issues. Annual Review of Applied 
Linguistics, 31, 289–319. https://doi.org/10.1017/S0267190511000018 

Yavuz, F. (2012). The attitudes of English teachers about the use of L1 in the teaching of L2. 
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 4339-4344. 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.251 

 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 433 

 

 

 

PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PROGRAM 5T (TAHSIN, TAHFIDZ, 
TAKRIR, TAFSIR DAN TATHBIQ) DALAM PEMBENTUKAN MORAL, 

MENTAL, DAN SPIRITUAL SANTRI 
 

CHARACTER EDUCATION THROUGH THE 5T PROGRAM (TAHSIN, 
TAHFIDZ, TAKRIR, TAFSIR AND TATHBIQ) IN THE MORAL, MENTAL, AND 

SPIRITUAL FORM OF STUDENTS  
 

Rahmad Syah Dewa1, Siti Rodiah2, Siti Nadilah3, Sobrul Laeli4*  

1 Universitas Djuanda Bogor, Indonesia 
2 Universitas Djuanda Bogor, Indonesia 
3Universitas Djuanda Bogor, Indonesia 
4Universitas Djuanda Bogor, Indonesia 

 
Co Author: syahdewanun2596@gmail.com 

Abstrak 

Latar Belakang: Kehadiran Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an Takhassus Cinagara 

dimaksudkan untuk menghadirkan suatu konsep pendidikan guna membentuk peserta didik yang 

cerdas dan berprilaku baik, dimana Al-Qur’an dan ilmu-ilmu agama menjadi pondasi dasar 

dalam melaksanakan pembelajaran. Namun, hal menarik terdapat pendidikan karakter melalui 

program 5T (Tahsin, Tahfidz, Takrir, Tafsir dan Tathbiq) yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas moral, mental serta spiritual para santri. 

Tujuan: Berdasarkan latar belakang penelitian ini bertujuan  mencari tahu bagaimana 

pendidikan karakter melalui program 5T (Tahsin, Tahfidz, Takrir, Tafsir dan Tathbiq) dalam 

pembentukan moral, mental dan spiritual santri yang diterapkan Pondok Pesantren Tahfidz 

Daarul Qur’an Takhassus Cinagara.  

Metodologi: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (field research) yaitu 

dengan memilih jenis penelitian berupa studi kasus (case study).  

Hasil: Adapun kesimpulan dari penelitian ini pendidikan karakter melalui program 5T (Tahsin, 

Tahfidz, Takrir, Tafsir dan Tathbiq) terbentuk melalui proses pelaksanaannya yang baik, untuk 

selanjutnya masing-masing program membentuk karakter daripada santri. Pada program  Tahsin 

yang dilakukan bentuk  pendidikan karakter yang ditekankan berupa moral membaca Al-Qur’an, 

adapun program Tahfidz dan Takrir membentuk para santri menjadi pribadi yang berdisiplin 

serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kemudian pada pelaksanaan program Tafsir 

dimaksudkan agar para santri lebih mengenal diri mereka masing-masing, yang selanjutnya pada 

program Tathbiq para santri dapat menerapkan nilai-nilai daripada Al-Qur’an secara aplikatif 

dalam kehidupan mereka. 

Kata Kunci: pendidikan karakter, pembentukan moral, mental, dan spritual  
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I. PENDAHULUAN 

Problematika mendasar yang sering terjadi di dunia pendidikan dapat diidentifikasi dari rendahnya korelasi 
antara ruang lingkup kognitif dan afektif para peserta didik. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 
dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, kurang lebih terdapat 37.381 pengaduan kasus kekerasan 
terhadap anak. Selanjutnya KPAI menghimpun untuk kasus bullying baik di pendidikan maupun di sosial media, 
angkanya teridentifikasi 2.473 laporan dan polanya terus meningkat (JPNN, 2019). Retno Listyarti (Komisioner KPAI 
bidang Pendidikan) menjelaskan, “Kekerasaan fisik dan bullying 39% terjadi di jenjang SD/MI, 22% SMP/sederajat, 
dan 39% SMA/SMK/MA. Adapun jumlah siswa yang menjadi korban mencapai 171 anak. Sedangkan guru korban 
kekerasan ada lima orang (KPAI, 2020). Selanjutnya, KPAI (Rochimawati, 2020) pada tahun ini juga menghimpun 
angka abrosi ilegal di Indonesia masih sangat tinggi, dimana 30% dilakukan oleh kalangan remaja. 

Melihat kasus-kasus dan data-data di atas menandakan bahwa semakin merosotnya moral dan kurangnya 
pendidikan karakter pada remaja (peserta didik). Secara lebih spesifik pergeseran moral sangat dipengaruhi oleh 
dua faktor mendasar yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternal dipengaruhi oleh lingkungan 
sekitar, seperti lingkungan keluarga, kelompok sebaya, masyarakat, media massa (Febriani, 2014). Kurangnya 
perhatian, kurang kasih sayang, keluarga broken home, orang tua otoriter, orang tua over affection, pengaruh teman 
sebaya serta tayangan-tayangan yang muncul dari media elektronik dan media cetak (majalah dewasa) akan 
menjadi penyebab hancurnya moral remaja. 

Sedangkan, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu. Salah satu faktor internal 
menurut Muqowim yang memiliki hubungan dengan kepribadian atau karakter awal siswa adalah soft skill. Soft skill 
ialah keterampilan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain (interpersonal skills) dan keterampilan dalam 
mengendalikan serta mengontrol dirinya sendiri (intrapersonal skills) yang mana dari keduanya bertujuan untuk 
mengembangkan kerja secara maksimal (Muqowim, 2012). Usia remaja (peserta didik) merupakan usia pencarian 
jati diri oleh sebab itu usia remaja sangat rentan dengan stress, frustasi, depresi, tidak percaya diri. Dengan 
demikian soft skill atau psikologi anak menjadi faktor kurangnya pendidikan karakter. 

Hakikatnya, pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya mendidik para 
peserta didik untuk menjadi manusia yang cerdas, akan tetapi juga membangun kepribadiannya agar berakhlak 
mulia dan menjadi manusia seutuhnya. Kehadiran Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an Takhassus  Cinagara 
dimaksudkan untuk menghadirkan suatu konsep pendidikan guna membentuk peserta didik yang cerdas dan 
berprilaku baik, dengan basis Al-Qur’an, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu umum serta pendidikan hati. Secara umum, 
Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an Takhassus  Cinagara sama seperti pondok pesantren Tahfidz Qur’an pada 
umumnya. Dimana Al-Qur’an dan ilmu-ilmu agama menjadi pondasi dasar pembelajaran. Namun, hal menarik yang 
perlu diketahui terdapat pendidikan karakter yang diterapkan melalui program 5T (Tahsin, Tahfidz, Takrir, Tafsir dan 
Tathbiq) yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas moral, mental serta spiritual para santri.  

Oleh sebab itu menarik kiranya untuk mencari tahu bagaimana pendidikan karakter  melalui program 5T 
(Tahsin, Tahfidz, Takrir, Tafsir dan Tathbiq) dalam pembentukan moral, mental dan spiritual santri yang diterapkan 
Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an Takhassus Cinagara. 

 

II. METODOLOGI 

Adapun subjek pada penelitian ini berupa pendidikan karakter melalui program 5T (Tahsin, Tahfidz, Takrir, 
Tafsir dan Tathbiq). Untuk selanjutnya, objek penelitian ini berupa pembentukan moral, mental dan spritual santri 
yang terjadi di Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an Takhassus Cinagara maka pendekatan yang digunakan 
ialah kualitatif lapangan (field research) yaitu dengan memilih desain penelitian berupa studi kasus (case study). 
Menurut Fitrah & Lutfiyah studi kasus merupakan upaya mengumpulkan data kemudian mengorganisasikan serta 
menganalisis data tentang kasus-kasus tertentu berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi 
perhatian peneliti untuk kemudian data tersebut dibandingkan satu dengan yang lainnya dengan tetap berpegang 
dalam prinsip holistik dan kontekstual (Fitrah & Lutfiyah, 2017).  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer 
dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari 
sumber pertama (Nawawi & Martini , 1994). Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah dan 
disajikan oleh pihak lain yang biasanya disajikan dalam bentuk publikasi dan jurnal-jumal (Nawawi & Martini , 1994). 
Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui pengamatan secara langsung (observasi partispan), wawancara 
mendalam kepada pimpinan dan pengasuh pondok, bagian kurikulum serta kepada para asatidz sebagai guru 
pengampu program, survei terhadap para santri kelas XI dan XII. Survei tersebut bertujuan untuk mengetahui 
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problematika apa yang pernah dilakukan para santri dalam ruang lingkup moral, mental dan spiritual sebelum 
memasuki pondok pesantren. Adapun untuk mengukur perkembangan karakter berupa moral, mental dan spritual 
santri setelah dilakukan program 5T maka peneliti melakukan survei kepada wali santri melalui google form. 
Kemudian data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang mendukung seperti foto-foto kegiatan 
terkait dan pesan chat yang bersumber dari grup WhatsApp wali santri.  

Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data terdiri dari enam langkah yaitu: pengumpulan data, 
penyempurnaan data, pengolahan data, analisis data, proses analisis data dan simpulan hasil penelitian. Sehingga 
proses analisis menggunakan metode non-statistik, yaitu prosedur analisis yang dilakukan terhadap data kualitatif 
sehingga menghasilkan uraian yang dapat dideskripsikan. Sedangkan untuk menguji data yang diperoleh, peneliti 
melakukan perbandingan dengan sumber data lain dengan kata lain akan dilakukan teriangulasi sumber data. 
Dengan cara ini peneliti dapat menjelaskan masalah yang diteliti dengan lebih komperhensif. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pelaksanaan program 5T sebagai bentuk pendidikan karakter yang diterapkan 

Berdasarkan kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan peneliti terhadap 
beberapa narasumber diantaranya terdiri pimpinan dan pengasuh pondok, bagian kurikulum pondok serta 
kepada para asatidz sebagai guru pengampu program. Maka uraian tentang proses berjalannya pendidikan 
karakter melalui program 5T (Tahsin, Tahfidz, Takrir, Tafsir dan Tathbiq) dalam pembentukan moral, mental 
dan spiritual santri sebagai berikut: 

a. Tahsin 
Tahsin menurut Ahmad Annuri (2017) merupakan suatu cara Pendidik atau Ustadz dalam 

tilawah Al-Qur’an yang menitik beratkan pada makhroj (tempat keluar masuknya huruf) dan ilmu 
tajwid yang dilakukan secara langsung dan berhadapan antara pendidik dan murid (Annuri, 2017). 
Adapun kedudukan program Tahsin di Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an Takhassus 
Cinagara menjadi tolak ukur atau persyaratan yang wajib dikuasai setiap santri baru sebelum 
menghafal Al-Qur’an. Tentunya dengan memberikan perhatian khusus kepada pengimplementasian 
ilmu Tajwid dalam membaca Al-Qur’an.  

Selanjutnya, dalam tata kelola kegiatan tersebut seperti yang dikatakan guru pengampu, Ust. 
Zainus Shobirin Al-Hafidz bahwa terdapat Tahsin munfarid dan Tahsin jama’i. Untuk Tahsin jama’i 
berisikan kegiatan pemberian materi sekaligus percontohan dari guru pengampu bagaiamana cara 
mengimplementasikan ilmu tajwid dalam bacaan Al-Qur’an sedangkan Tahsin munfarid 
dimaksudkan sebagai praktik para santri. Untuk lebih jelasnya Tahsin munfarid dilakukan per-
individu santri dengan guru pengampu dengan jadwal waktu tiga kali dalam sehari. Tepatnya pada 
waktu setelah selesai dilaksanakannya ibadah shalat berjamaah Shubuh, Ashar dan Isya. Kemudian 
Tahsin jama’i dilakukan dua kali dalam seminggu dengan peserta seluruh santri, termasuk para 
santri yang telah mendapatkan izin untuk menghafal. 

Di samping itu para santri baru juga diarahkan untuk menghafal surah-surah pilihan seperti 
surah Al-Mulk, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Yasin dan Al-Kahfi. Dengan tujuan melihat kemampuan 
menghafal para santri baru, sekaligus menjadi dasar dilakukannya pemetaan kelompok halaqoh 
pada program Tahfidz dan Takrir. Kemudian, kategori santri yang dikatakan telah selesai dari 
program Tahsin tersebut bukan hanya mereka yang telah mampu menguasai materi dan cara baca 
saja, melainkan sudah mampu menemukan metode menghafal yang sesuai dengan kemampuan 
mereka. 

Adapaun tujuan lain daripada kegiatan Tahsin tersebut seperti yang dikatakan bagian kurikulum 
pondok Ust. M. Fariduddin Az terangkum dalam konsep moral membaca Al-Qur’an. Dimana para 
santri sedini mungkin diberikan pemahaman bahwa pentingnya persiapan yang matang sebelum 
melakukan segala macam kegiatan, selain itu kesabaran, mentalitas serta ketekunan merupakan 
modal awal yang harus dimiliki oleh pribadi santri agar apa yang mereka cita-citakan tercapai dan 
terwujudkan.  

b. Tahfidz dan Takrir 
Kata Tahfidz dan Takrir merupakan dua kata yang memiliki perbedaan makna. Dimana Tahfidz 

yang berarti menghafal, sedangkan Takrir yang berarti mengulang. Namun, keduanya memiliki 
hubungan yang tidak dapat dipisahkan, menurut Abdul Aziz Abdul Rauf dalam bukunya yang 
berjudul Kiat Sukses Menjadi Hafidz Qur’an Da’iyah mendefinisikan kata menghafal menjadi suatu 
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proses mengulang sesuatu baik dengan membaca atau mendengar (Rauf, 2004). Selanjutnya 
Sa’dulloh menyebutkan Takrir tergolong menjadi takrir sendiri, takrir dalam shalat, takrir bersama 
dan takrir di hadapan guru (Sa'dulloh, 2008). 

Adapun program Tahfidz dan Takrir merupakan program lanjutan para santri Pondok Pesantren 
Tahfidz Daarul Qur’an Cinagara yang telah mampu menguasai program Tahsin dengan baik. 
Selanjutnya, agar program tersebut berjalan dengan baik Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an 
Takhassus Cinagara membagi para santri menjadi kelompok-kelompok belajar yang biasa disebut 
halaqoh untuk kemudian dilakukan kegiataan manajemen. Dalam kelompok halaqoh biasanya terdiri 
dari 1 orang guru pengampu program dan 5-7 santri. 

Selanjutnya, seperti yang dikatakan Ust. Didin Sholehuddin bahwa dalam kegiatan manajemen 
halaqoh  unsur manpower dan waktu menjadi unsur penting yang harus dipenuhi. Adapun manpower 
yang dimaksud ialah saat dimana seorang guru pengampu mampu melaksanakan perencanaan, 
pengarahan serta pengawasan dengan baik. Yang kemudian kegiatan-kegiatan tersebut 
dikorelasikan dengan waktu yang dimiliki. Secara terperinci dapat dilihat di tebel 1 yang terlampir. 

Di samping itu terdapat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pondok seperti yang 
dikatakan bagian kurikulum pondok, yaitu sebagai berikut: 

1. Santri wajib setoran 1 hari minimal 1 lembar hafalan baru. 
2. Para santri yang telah melakukan penyetoran sebanyak 10 lembar maka selanjutnya 

diwajibkan bagi santri untuk melakukan Tasmi’ (sima’an hafalan Al-Qur’an) sebanyak 1 juz 
dalam 1 kali duduk. 

3. Para santri yang telah menyetorkan sebanyak 3 juz maka santri tersebut diwajibkan untuk 
melakukan Tasmi’ sebanyak 3 juz dalam 1 kali duduk. 

4. Para santri yang telah menyetorkan sebanyak 5 juz maka santri tersebut diwajibkan untuk 
melakukan Tasmi’ sebanyak 5 juz dalam 1 kali duduk. Begitupun seterusnya dalam setiap 
kelipatan 5 (10, 15, 20, 25 dan 30). 

5. Kemudian untuk para santri yang melakukan murojaah hafalan lama maka para santri 
diwajibkan untuk melakukan penyetoran minimal 2,5 lembar dan 3 juz dalam sehari. 

Alhasil, dalam rentang waktu 1 tahun para santri Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an 
Takhassus Cinagara mampu mengkhatamkan (bagi santri baru) dan melancarkan 15 juz (bagi santri 
kelas XI dan XII) dari Al-Qur’an.  

Adapun tujuan program tersebut ialah agar para santri menjadi pribadi yang berdisiplin serta 
memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. 
c. Tafsir   

Secara bahasa Tafsir ialah menyingkap atau melahirkan, dimaksudkan untuk memahami 
dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam ayat suci Al-Qur’an di dalam ungkapan 
bahasannya.  Adapun pelaksanaan program Tafsir di Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an 
Takhassus Cinagara dilaksanakan seminggu sekali. Dalam satu kali pertemuan materi yang 
disampaikan hanya 1 halaman surah dari Al-Qur’an.  

Kemudian seperti yang dikatakan Pimpinan dan Pengasuh KH. Deddi Efendi, Lc. M.Pd.I 
sekaligus guru pengampu program bahwa penyampaian pembahasan lebih ditekankan untuk 
membawa teks-teks Al-Qur’an ke dalam kehidupan nyata, atau yang sering dikenal dengan istilah 
membumikan Al-Qur’an.  Untuk selanjutnya para santri tidak hanya diperkenalkan tentang 
bagaimana mengenal agama Islam, akan tetapi yang pertama kali adalah bagaimana mereka 
mengenal diri mereka sendiri.  

Di samping itu, selama program Tafsir para santri selalu ditanamkan tentang pentingnya 
jujur, kerja keras, disiplin, mandiri, dan beberapa karakter bangsa yang tertulis dalam UUD, untuk 
selanjutnya menyakini bahwa karakter tersebut terdapat pada ayat-ayat Al-Qur’an. 

Adapun diakhir program para santri akan dilakukan evaluasi belajar dalam bentuk ujian tulis 
dengan bentuk soal  berupa esai. Yang mana soal-soal tersebut didasarkan realita kehidupan 
para santri. 

d. Tathbiq 
Program Tathbiq adalah program penentu dari keseluruhan program 5T, namun memiliki 

keterikatan dekat dengan program Tafsir. Tathbiq ialah cara menjelaskan makna Qur’an sesuai 
dengan teori-teori yang didapatkan di luar perenungan Qur’an (secara sederhana sering disebut 
mengambil pelajaran). Adapun cara yang dilakukan Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an 
Takhassus Cinagara ialah melalui percontohan dan pengabdian. 
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Percontohan yang dimaksudkan bukan sekedar memberikan gambaran singkat saja namun 
juga mampu mengimplementasikan dalam tingkah laku sehari-hari santri (penerapan). Dimana 
terdapat dalam kegiatan ekstrakulikuler para santri, adapun pengabdian terdapat pada kegiatan 
keorganisasian. Yang selanjutnya seperti yang dikatakan bagian Kurikulum, Pimpinan dan 
Pengasuh Pondok bahwa untuk dapat melihat seberapa jauh para santri dapat melakukan 
program Tathbiq pihak pondok telah menyiapkan format penilaian yang terlampir di tabel 2. 

2. Perkembangan moral, mental dan spiritual santri Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an Takhassus 
Cinagara setelah mendapatkan program 5T 

Untuk mengetahui proses pendidikan karakter melalui program 5T (Tahsin, Tahfidz, Takrir, Tafsir dan 
Tathbiq) yang diterapkan berhasil peneliti mencoba melakukan survei terlebih dahulu kepada para santri. 
Dimana bentuk survei pra-masuk ke Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an Takhassus Cinagara khususnya 
untuk santri kelas XI dan XII melalui beberapa tema di antaranya Mental, Moral dan Spiritual, dan hasilnya 
seperti berikut: Sebanyak 72,50% dari para santri kelas XI mengalami masalah pada Mental mereka, dengan 
uraian sebesar 69,4% pernah berteriak serta berkelahi dengan keluarga dan teman-temannya. Sebesar 77,8% 
mengalami kehilangan untuk berkonsentrasi, 75% mengalami ketakutan, kekhawatiran serta rasa bersalah 
yang sering menghantui. Selanjutnya, 52,8% marah berlebihan dan melakukan kekerasan, 77,8% memiliki 
pengalaman serta kenangan buruk yang sulit dilupakan, serta 50% memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri 
dan orang lain. Adapun 86,1% mengalami kesulitan dalam memahami situasi dan orang-orang sekitar, 80,6% 
tidak memiliki teman baik untuk bercerita masalah pribadi, 83,3% selalu ingin diposisikan sama dengan orang 
yang berprestasi dan 72,2% memiliki rasa gugup ketika berbicara di depan orang-orang banyak.  

Selanjutnya untuk kelas XII data yang didapatkan sebagai berikut: Sebanyak 76,30% para santri kelas 
XII mengalami permaslahan pada ruang lingkup Mental.  Dengan uraian 74,1% pernah berteriak serta berkelahi 
dengan keluarga dan teman-temannya. Sebesar 87% mengalami kehilangan untuk berkonsentrasi, 88,9% 
mengalami ketakutan, kekhawatiran serta rasa bersalah yang sering menghantui. Selanjutnya, 66,7% marah 
berlebihan dan melakukan kekerasan, 90,7% memiliki pengalaman serta kenangan buruk yang sulit dilupakan, 
serta 53,7% memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain. Adapun 72,2% mengalami kesulitan 
dalam memahami situasi dan orang-orang sekitar, 77,8% tidak memiliki teman baik untuk bercerita masalah 
pribadi, 66,7% selalu ingin diposisikan sama dengan orang yang berprestasi dan 82,2% memiliki rasa gugup 
ketika berbicara di depan orang-orang banyak.  

Setelah mendapatkan data dari ruang lingkup Mental, selanjutnya peneliti kembali melakukan survei 
guna mendapatkan data pada ruang lingkup Moral. Untuk selanjutnya diuraikan sebagai berikut: Terhimpun 
sebanyak 70,83% para santri kelas XI mengalami permasalahan di ruang lingkup Moral. Untuk rinciannya, 
72,2% melanggar peraturan yang dibuat sekolah maupun rumah, 77,8% melakukan kesalahan besar kepada 
teman pergaulan, 55,6% membantah serta melawan ketika orangtua memberikan nasihat, 63,9% 
menyelesaikan masalah dengan emosi, 83,3% tidak pernah meminta maaf langsung ketika berbuat kesalahan, 
50% melakukan tindakan anarkis baik secara individu maupun kelompok, 94,4% tidak bersikap sopan santun 
kepada orang baru, 58,3% berlaku cuek atas teguran orang lain guna membenarkan kesalahan pribadi, 75,0% 
gampang terpengaruh ajakan teman sepergaulan dan sebesar 77,8%  tidak pernah memberikan uswah kepada 
yang lebih muda.  

Selanjutnya untuk data daripada kelas XII uraiannya sebagai berikut: Diketahui sebanyak 73,89% para 
santri kelas XII mengalami permasalahan diruang lingkup Moral. Untuk rinciannya, 81,5% melanggar peraturan 
yang dibuat sekolah maupun rumah, 77,8% melakukan kesalahan besar kepada teman pergaulan, 70,4% 
membantah serta melawan ketika orangtua memberikan nasihat, 68,5% menyelesaikan masalah dengan 
emosi, 75,9% tidak pernah meminta maaf langsung ketika berbuat kesalahan, 66,7% melakukan tindakan 
anarkis baik secara individu maupun kelompok, 85,2% tidak bersikap sopan santun kepada orang baru, 64,8% 
berlaku cuek atas teguran orang lain guna membenarkan kesalahan pribadi, 79,6% gampang terpengaruh 
ajakan teman sepergaulan dan sebesar 68,5% tidak pernah memberikan uswah kepada yang lebih muda.  

Dan yang terakhir peneliti melakukan survei pada lingkup Spritul, dan hasinya ialah: Sebanyak 76,11% 
para santri kelas XI mengalami permasalahan di ruang lingkup Spiritual. Adapun urian sebanyak 75,0% tidak 
memiliki kebesaran hati dan jiwa ketika orang lain berbuat salah, 52,8% memilih waktu-waktu luang untuk 
mencari hiburan dibandingkan belajar, 80,6% tidak memahami sunah-sunah Rasul, 83,3% sering berbohong 
kepada teman-teman dekat, 72,2% tidak pernah berbagi makanan dengan saudara kandung, 66,7% tidak 
menjauh hal-hal negatif seperti narkoba, miras, mencuri, dll. 88,9% tidak pernah berpikir panjang saat ingin 
mengambil keputusan, 80,6% tidak memiliki rasa empati ketika orang-orang dekat merasakan kesulitan, 83,3% 
tidak melaksanakan sholat berjamaah dan tepat waktu, dan 77,8% tidak sering membaca Al-Qur’an setelah 
sholat telah dilaksanakan, yang mana hal-hal tersebut dialami oleh para santri kelas XI. 
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Kemudian untuk kelas XII sebanyak 70,37% para santri mengalami permasalahan di ruang lingkup 
Spiritual. Adapun uraian sebanyak 72,2% tidak memiliki kebesaran hati dan jiwa ketika orang lain berbuat 
salah, 51,9% menggunakan waktu-waktu luang untuk mencari hiburan dibandingkan belajar, 72,2% tidak 
memahami sunah-sunah Rasul, 75,9% sering berbohong kepada teman-teman dekat, 74,1% tidak pernah 
berbagi makanan dengan saudara kandung, 63,0% tidak menjauhi hal-hal negatif seperti narkoba, miras, 
mencuri, dll. 83,3% tidak pernah berpikir panjang saat ingin mengambil keputusan, 79,6% tidak memiliki rasa 
empati ketika orang-orang dekat merasakan kesulitan, 66,7% tidak melaksanakan sholat berjamaah dan tepat 
waktu, dan 64,8% tidak sering membaca Al-Qur’an setelah sholat, dialami oleh para santri kelas XII. 

Dari data-data di atas peneliti telah mendapatkan bukti bahwa para santri kelas XI dan Kelas XII pra-
masuk pondok mengalami permasalahan-permasalah seputar Moral, Mental dan Spiritual. Dimana kategori 
permasalahan berat untuk Mental berupa 86,1% mengalami kesulitan dalam memahami situasi dan orang-
orang sekitar (untuk kelas XI) dan 90,7% memiliki pengalaman serta kenangan buruk yang sulit dilupakan 
(untuk kelas XII). Dan untuk kategori permasalahan berat lingkup Moral berupa tidak bersikap sopan santun 
kepada orang baru, adapun angka untuk kelas XI sebesar 94,4% dan untuk kelas XII sebesar 85,2%.  
Sedangkan untuk kategori permasalahan berat tema Spiritual untuk angka kelas XI sebesar 88,9% dan untuk 
kelas XII 83,3% yang mana tidak pernah berpikir panjang saat ingin mengambil keputusan. 

Kemudian setelah dilakukannya program 5T (Tahsin, Tahfidz, Takrir, Tafsir dan Tathbiq) para santri 
tersebut mengalami perkembangan baik dan benar yang meliputi ruang lingkup Moral, Mental dan Spiritual. 
Adapun data tersebut peneliti dapatkan dari hasil survei yang dilakukan melalui google form kepada para wali 
santri kelas XI dan kelas XII ketika liburan berlangsung. Dengan hasil sebesar 88,42% para santri mengalami 
perkembangan di ruang lingkup Moral, 84,91% para santri mengalami perkembangan di ruang lingkup Mental 
dan sebesar 81,75% para santri mengalami perkembangan di ruang lingkup Spiritual. Dan diakhir peneliti 
mendapatkan penegasan melalui beberapa pesan singkat via group WhatsApp para wali santri yang 
mengatakan bahwa anaknya mengalami perubahan dan perkembangan baik secara pesat, kemudian para wali 
santri tersebut menambahkan bahwa mereka merasa bersyukur memasukkan anaknya di Pondok Pesantren 
Tahfidz Daarul Qur’an Takhassus Cinagara. Adapun jumlah wali santri dari kelas XI yang mengatakan demikian 
10 orang dari 12 orang, sedangkan jumlah wali santri dari kelas XII yang mengatakan serupa sebanyak 15 
orang dari 18 orang. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan,  peneliti menemukan  bahwa Pendidikan  Karakter melalui 
program 5T (Tahsin, Tahfidz, Takrir, Tafsir dan Tathbiq) terbentuk melalui proses pelaksanaannya yang baik, untuk 
selanjutnya masing-masing program membentuk karakter daripada santri. Pada program  Tahsin yang dilakukan 
bentuk  Pendidikan Karakter yang ditekankan berupa moral membaca Al-Qur’an, adapun program Tahfidz dan Takrir 
membentuk para santri menjadi pribadi yang berdisiplin serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kemudian 
pada pelaksanaan program Tafsir dimaksudkan agar para santri lebih mengenal diri mereka masing-masing, yang 
selanjutnya pada program Tathbiq para santri dapat menerapkan nilai-nilai daripada Al-Qur’an secara aplikatif dalam 
kehidupan mereka. Kemudian setelah dilakukannya program 5T (Tahsin, Tahfidz, Takrir, Tafsir dan Tathbiq) para 
santri tersebut mengalami perkembangan baik dan benar yang meliputi ruang lingkup moral, mental dan spiritual. 
Adapun data tersebut peneliti dapatkan dari hasil survei yang dilakukan melalui google form kepada para wali santri 
kelas XI dan kelas XII ketika liburan berlangsung. Dengan hasil sebesar 88,42% para santri mengalami 
perkembangan di ruang lingkup Moral, 84,91% para santri mengalami perkembangan di ruang lingkup Mental dan 
sebesar 81,75% para santri mengalami perkembangan di ruang lingkup Spiritual. Selanjutnya, peneliti mendapatkan 
penegasan melalui beberapa pesan singkat via group WhatsApp para wali santri yang mengatakan bahwa anaknya 
mengalami perubahan dan perkembangan baik secara pesat, kemudian diakhir para wali santri tersebut 
menambahkan bahwa mereka merasa bersyukur memasukkan anaknya di Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an 
Takhassus  Cinagara. Adapun jumlah wali santri dari kelas XI yang mengatakan demikian 10 orang dari 12 orang, 
sedangkan jumlah wali santri dari kelas XII yang mengatakan serupa sebanyak 15 orang dari 18 orang. 
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TABEL DAN GAMBAR 

 
Tabel 1 Jadwal Setoran Hafalan  

Waktu Durasi (Jam) Target 

Ba’da Shubuh 05.00-06.30 

Persiapan setoran 1 lembar 

hafalan baru* 

Ba’da Dhuha 1 08.00-09.45 

Ba’da Dhuha 2 10.00-11.00 

 

Ba’da Zuhur 13.00-14.00 Murojaah hafalan lama** 

sebanyak 2,5 lembar s/d 1,5 

juz 

 

Ba’da Ashar 16.00-17.00 

Ba’da Isya 20.00-21.00 Murojaah hafalan baru 

 

NB: 

* Hafalan baru adalah hafalan ayat Al-Qur’an yang belum pernah 

diujikan dalam ujian Al-Qur’an. 

** Hafalan lama adalah hafalan ayat Al-Qur’an yang telah diujikan 

dalam ujian Al-Qur’an. Biasanya ditujukan untuk santri kelas XI dan 

XII, sedangkan untuk sanri baru difokuskan untuk mengkhatamkan.      

Sumber : Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an Takhassus Cinagara (2020)  

  

Tabel 2 Format Penilaian Program Tathbiq 

No Aspek Deskripsi Penilaian 

1 Spiritual 

Santri mampu 

melaksanakan dan 

memiliki jiwa Religius, 

dengan mengikuti program 

yang telah dibuat. 

Sholat berjamaah, 

Sholat Nawafil, 

Dzikir dan 

Sholawat 

 

Santri mampu berinteraksi 

dengan Akhlak yang baik 

dengan seluruh komponen 

Pesantren 

 

Interaksi dengan 

asatidz, pengurus, 

teman dan tamu 

 

2 Mental 

Santri diharapkan memiliki 

karakter Rasa Ingin Tahu 

yang terkait dengan 

pembelajaran di pesantren 

Aktif dalam KBM, 

Ekstrakulikuler dan 

berbahasa Asing 

Santri diharapkan Gemar 

Membaca Literatur dan 

kehidupan yang ada di 

Pesantren 

Membawa, 

membaca dan 

diskusi buku. 

Santri diharapkan memiliki 

karakter Kreatif yang terkait 

dengan Tugas-tugas 

kelompok atau individu 

 

Mading, buletin 

dan karya tulis 

3 Moral 

Santri mampu memiliki 

Karakter Komunikatif guna 

meningkatkan kepercayaan 

dirinya 

Muhadloroh, debat, 

dan diskusi 

Santri mulai dibekali tentang 

Leadership dalam 

mempersiapkan pemimpin 

bangsa 

Organisasi, 

problem solving, 

life skill 
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Santri mampu memiliki 

Karakter Peduli 

Sosial/Lingkungan baik 

dengan lingkungan maupun 

sesame 

Piket harian, 

kerapihan kamar 

dan kerapihan diri. 

Sumber : Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an Takhassus Cinagara (2020) 
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Abstract 

Kajian ini membahas tentang peran bimbingan belajar untuk meningkatkan pemahaman peserta didik 

dimasa pandemi covid – 19 yang sedang melanda saat ini. Dampaknya pada pendidikan yaitu terjadinya 

perubahan sistem tatap muka secara langsung menjadi sistem online, hal ini mengakibatkan rendahnya 

pemahaman materi, minat belajar serta kemampuan membaca dan berhitung siswa – siswi Tanjungbinga. 

Melihat hal tersebut upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yaitu dengan melakukan 

kegiatan bimbingan belajar yang merupakan salah satu pengabdian pada masyarakat di Desa 

Tanjungbinga. Adapun tujuannya, supaya siswa – siswi Tanjungbinga memiliki pemahaman materi yang 

baik, meningkatkan kemampuan membaca dan berhitung dengan benar. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang 

digunakan dalam penelitian, menekankan pada makna, penalaran, pengertian, serta menggambar suatu 

objek penelitian dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian, 

peneliti menarik kesimpulan bahwa penerapan bimbingan belajar meningkatkan kemampuan pemahaman 

siswa – siswi Desa Tanjungbinga dengan menunjukkan cara belajar yang efektif, mampu menjawab 

pertanyaan yang diberikan serta hasil belajar yang baik. Penelitian ini dilakukan dalam waktu tiga kali 

pertemuan, dengan menggunakan media sederhana. Adapun medinya yaitu Kartu Huruf, buku tulis, dan 

buku Tema. Meskipun dalam waktu singkat akan tetapi hasil yang diberikan menunjukkan perubahan 

yang baik. 

Keywords: Bimbingan belajar, Peran Bimbingan, Metode Deskriptif Kualitatif, Pandemi Covid – 19 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Kemendikbud, 2003).  

Akibat adanya pandemi covid – 19, memberikan dampak negative terhadap perubahan berbagai 
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aspek kehidupan baik itu pendidikan, sosial, pekerjaan, maupun ekonomi. Berbagai upaya telah 

dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid – 19. Adapun salah 

satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan himbauan kepada masyarakat untuk 

menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan adanya 

pembatasan interaksi inilah kementerian pendidikan mengeluarkan kebijakan yaitu meliburkan 

sekolah tatap muka secara langsung dan menggantinya dengan sekolah secara online (daring).  

Dengan kebijakan ini tentunya membawa dampak negative dan positif  bagi guru, siswa 

maupun orang tua. Diterapkannya  sistem pembelajaran daring ini, ternyata membawa 

permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan guru, adapun permasalahan tersebut yakni 

kurangnya kreativitas guru dalam memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pembelajaran yang 

ada di smartphone. 

Permasalahan yang dihadapi oleh siswa dengan penerapan pembelajaran daring ini yaitu 

apabila akses ketika pembelajaran terkendala karena jaringan, hal ini bisa  menyebabkan 

tertinggalnya atau terlambatnya dalam mengakses informasi (Siahan, 2019).  Dalam 

menyampaikan materi pelajaran, kebanyakan guru yang mempersingkat penjelasan untuk 

menghemat waktu dan juga biaya aplikasi. Hal ini menyebabkan, pembelajaran berlangsung 

kurang maksimal karena terbenturnya biaya pemakaian aplikasi dalam jaringan dan faktor 

kelengkapan fasilitas. Padahal fasilitas yang paling utama dari pembelajaran daring ialah 

jaringan komunikasi yang baik dan ditunjang oleh biaya data yang terjangkau. Sementara tidak 

semua siswa berada pada tingkatan ekonomi yang mampu mencukupi tuntutan biaya penggunaan 

aplikasi tersebut (Mansyur, 2020). 

Salah satu bentuk kegiatan yang bisa mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan 

adanya bimbingan belajar dirumah. Dengan kegiatan ini bisa membantu peserta didik dalam 

mengembangkan kreatifitas dan juga meningkatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran. 

(Yektyastuti, Nuroniah, Fitriamah, Julia, & Andiani, 2021). 

  

II. METODOLOGI 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan belajar ini yaitu menggunakan 

metode ceramah, metode latihan, Tanya jawab serta metode pembelajaran permainan. 

Meningkatkan pemahaman anak terhadap materi pembelajaran menggunakan metode ceramah 

sangatlah efektif dikarenakan materi akan lebih jelas tersampaikan kepada anak. Begitu pula 

dengan metode Tanya jawab sangatlah tepat digunakan setelah materi disampaikan dimana 

dengan metode ini anak akan berpikir kembali tentang materi yang telah didapatkan, hal itu 

mampu mengasah otak mereka sehingga meningkatkan kemaknaan materi. Jika memberikan 

materi dan latihan secara terus menerus, akan membuat anak menjadi bosan dan jenuh dalam 
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belajar. Untuk menghindari hal tersebut, maka bimbingan belajar menggunakan metode 

permainan untuk meningkatkan semangat belajar anak. Dalam upaya meningkatkan kemampuan 

membaca anak peneliti menggunakan media kartu huruf dan suku kata dalam proses bimbingan.  

Bahkan dengan menggunakan metode ini diharapkan bisa meningkatkan kreativitas anak. 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bimbingan belajar merupakan suatu kegiatan tambahan yang dilakukan diluar jam 

sekolah. Di era pandemi saat ini bimbingan belajar sangatlah penting diterapkan untuk 

meningkatkan pemahaman anak terhadap materi pembelajaran. Kerja sama guru dan orang tua 

sangatlah penting dalam pendidikan saat ini, guru dan orang tua harus memiliki komunikasi yang 

baik serta berkoordisani dalam memantau kegiatan belajar anak (Risqiyah, 2021). 

 Tidak sedikit anak yang mengeluh perihal   belajar dirumah atau daring , selain karena tidak 

bisa bertemu dengan teman – temannya anak juga cenderung bosan karena kebanyakan guru 

hanya memberikan tugas dan hanya menjelaskan materi seadanya saja bahkan tidak banyak juga 

yang memberikan tugas saja. Sedangkan anak dituntut untuk menyelesaikan tugas dan 

memahami materi yang diberikan. Hal tersebut bisa memicu masalah bagi anak – anak yang 

memiliki minat belajar yang rendah. Dengan segala permasalahan tersebut maka solusi yang bisa 

digunakan yaitu dengan melakukan bimbingan belajar yang menyenangkan. 

Bimbingan mengajar mengaji juga dilakukan dalam kegiatan ini, berdasarkan wawancara 

kepada anak – anak tanjungbinga, ternyata banyak dari mereka yang belum bisa mengaji 

dikarenakan di masa pandemi saat ini sekolah Tempat Pendidikan Al – Qur’an (TPA) ditutup 

untuk sementara waktu.  Kegiatan mengajar mengaji dilakukan dalam tiga pertemuan dalam 

sehari dengan anak yang berbeda – beda setiap pertemuannya. 

Hasil bimbingan belajar yaitu adanya peningkatan nilai tugas anak, meningkatnya 

kreatifitas anak  dengan terbiasanya mereka melakukan metode pembelajaran permainan. Bukan 

hanya itu saja semangat anak pun meningkat dengan selalu menagih untuk melakukan 

bimbingan. Antusias belajar yang sangat tinggi merupakan hasil utama dari kegiatan bimbingan 

belajar ini. Dikatakan demikian, karena sebelum adanya kegiatan bimbingan belajar ini anak 

hanya bermain – main saja dalam kesehariannya. 

Hasil bimbingan  juga dirasakan oleh orang tua, dimana mereka merasa terbantu dalam 

hal pendidikan anaknya karena kesibukan pekerjaanlah  sehingga membuat perhatian terhadap 

tugas maupun kemampuan anak kurang diperhatikan. Bimbingan belajar bisa menjadi solusi dari 

segala permasalahan tersebut. 
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IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 
 

Kegiatan bimbingan belajar ini membantu dalam meningkatkan pemahaman anak 

terhadap materi, membantu meningkatkan kemampuan membaca dan berhitung serta 

mengajarkan anak belajar mengaji. Dengan kegiatan ini meningkat  kreatifitas dan semangat 

anak dalam belajar, bahkan anak selalu menunjukkan sikap antusias saat bimbingan belajar 

berlangsung. Melalui kegiatan bimbingan belajar ini diharapkan mampu merubah sikap dan 

pengetahuan anak dan menginspirasi orang tua untuk lebih memperhatikan anaknya saat belajar. 

Dimasa pandemi saat ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak, bimbingan belajar 

merupakan salah satu solusi yang sangat dianjurkan untuk diterapkan. 
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Abstrak 

Perbankan syariah merupakan representasi aplikasi dari ekonomi Islam yang melarang 

penggunaan sistem riba atau bunga dalam perekonomian khususnya dalam bidang perbankan, 

karena sistem tersebut dianggap riba yang dilarang oleh agama. namun meskipun begitu masih 

banyak masyarakat terutama dikalangan anak sekolah belum mengetahui mengenai perbankan 

Syariah di Indonesia. Fenomena tersebut nampaknya juga berlangsung pada siswa-siswi di SMK 

Islam Miftahul Huda yang notabene belum begitu memahami  tentang Perbankan Syariah 

bahkan ada yang belum mengetahui sama sekali mengenai adanya Bank Syariah. 

Tujuan penelitian ini tidak lepas dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun 

tujuan penlitian ini adalah Untuk mengetahui pengetahuan siswa-siswi SMK Islam Miftahul 

Huda mengenai Perbankan Syariah, meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam hal 

mengimplementasikan teori atau ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan serta mengenalkan 

Perbankan Syariah kepada SMK Islam Miftahul Huda 

Metode dalam kegiatan Sosialisasi ini dilakukan secara langsung dengan metode Pendidikan 

Masyarakat (popular education) yakni kegiatan pengabdian yang ditujukan untuk belajar 

bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat. Metode 

Pendidikan Masyarakat ini diselenggarakan dengan pola explicit instruction atau pengajaran 

langsung dan tanya jawab dengan melibatkan peran aktif semua elemen yang terlibat dalam 

pelatihan, serta dibarengi dengan metode simulasi (praktik langsung) terkait materi perbankan 

syariah dengan baik. Dengan diadakannya sosialisasi ini para siswa-siswi di SMK Islam 

Miftahul huda semakin mengetahui apa saja perbedaan bank konvensional dan diharapkan 

memberi dampak pada pertumbuhan industry keuangan Syariah dimasa yang akan datang. 

 

Kata Kunci: Keuangan Syariah, Pendidikan, Perbankan Syariah, Sosialisasi 
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I. PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 
 
Perbankan syariah merupakan representasi aplikasi dari ekonomi Islam yang melarang 

penggunaan sistem riba atau bunga dalam perekonomian khususnya dalam bidang perbankan, karena 
sistem tersebut dianggap riba yang dilarang oleh agama. Larangan riba ini tidak hanya dari agama Islam 
saja namun dari agama-agama lainnya juga dilarang, ini disebabkan karena penerapan system bunga atau 
riba diatkutkan akan membawa kerusakan moral di masyarakat. Berkembangnya bank syariah, dan peran 
perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem 
perbankan syariah juga di atur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum adalah bank 
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang 
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran 3 bank syariah dalam memacu 
pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan stuktur stuktur 
perekonomian yang semakin berimbang, namun meskipun begitu masih banyak masyarakat terutama 
dikalangan anak sekolah belum mengetahui mengenai perbankan Syariah di Indonesia. 

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip syariah. Namun, masih banyak masyarakat yang beragama muslim yang menabung 
pada bank konvensional. Hal ini didasari karena pendapat sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa 
bank syariah dan konvensional sama. Fenomena tersebut nampaknya juga berlangsung pada siswa-siswi 
di SMK Islam Miftahul Huda yang notabene belum begitu memahami  tentang Perbankan Syariah bahkan 
ada yang belum mengetahui sama sekali mengenai adanya Bank Syariah. Diharapakan setelah diberikan 
sosialisasi mengenai perbankan syariah tentunya mereka bisa memahami materi yang telah di berikan,  
tentunya bisa membedakan bank syariah dengan bank konvensional, mengetahui produk dan akad dalam 
perbankan syariah, dan bisa membedakan bagi hasil dengan bunga. 

 

 Tujuan 

Tujuan penelitian ini tidak lepas dari permasalahan pokok yang telah dikemukakan. Adapun tujuan 
penlitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengetahuan siswa-siswi SMK Islam Miftahul Huda mengenai Perbankan Syariah 
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam hal mengimplementasikan teori atau ilmu yang 

diperoleh dalam perkuliahan. 
3. Mengenalkan Perbankan Syariah kepada SMK Islam Miftahul Huda 

 
 

 

II. METODOLOGI 

Metode Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Perbankan Syariah di SMK Islam Miftahul Huda  
1. Tahap Persiapan yang dilakukan meliputi : 

a. survei lokasi 
b. Pemantapan dan penentuan lokasi 
c. untuk mengetahui berapa banyak siswa/siswi yang akan ikut dalam sosialisasi 

2.  Tahap Pelaksanaan meliputi : 
 Pelaksanaan dilakukan satu hari pada tanggal 14 oktober 2021 dengan dua sesi. Pelaksanaan kegiatan 

diawali dengan pembukaan dan sambutan yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu 
sosialisasi dan pengenalan perbankan syariah kepada para siswa- siswi serta para guru di SMK Islam 
Miftahul Huda. 

Adapun metode sosialisasi dan pengenalan perbankan syariah yang dilakukan adalah sebagai berikut :  
a. Metode ceramah interaktif antara pemateri dan para siswa, dimana penyampaian materi menggunakan 

pendekatan  sehingga siswa tidak bosan dengan materi yang disampaikan pemateri pun memberikan 
kuis interaktif menggunakan kahoot. Metode ceramah interaktif antara pemateri dan para siswa-siswi 
dimana penyampaian materi dengan menggunakan Media Power Point. Pretest dan posttest diberikan 
kepada peserta meggunakan kahoot dengan beberapa pertanyaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 
sejauh mana para peserta memahami tentang Perbankan syariah sebelum dan sesudah dilakukannya 
sosialisasi. 
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b. Metode tanya jawab dimana para siswa diberi kebebasan dalam memenuhi rasa ingin tahu melalui 

tanya jawab yang waktunya tidak ditentukan. Sehingga kapan pun para siswa ingin bertanya, mereka 
diperkenankan untuk bertanya meskipun materi belum selesai. 

3.  waktu dan Kegiatan Sosialisasi 

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada waktu satu hari pada hari kamis, 14 oktober 2021 dengan dua 
sesi adapun jadwal pelaksanaannya  sebagai berikut : 

waktu Sesi pertama 

08.00 – 08.15 Pembukaan dan pengenalana 

08.15 – 08. 40 Kuiz pretest  

 

 

08.40 – 10.00 

 

 

Pemberian materi :  

- Pengertian perbankan syariah 

- Perkembangan bank syariah di Indonesia 

- Nama-nama Bank Syariah di Indonesia 

- Tujuan Bank Syariah 

- Pengertian Riba 

 

10.00 – 10.30 -Sesi Tanya Jawab 

Waktu Sesi Kedua 

12.30 – 13.30 

- Perbedaan Bunga dan bagi hasil 

- perbedaan bank syariah dan bank 
konvensional 

- Produk - produk Bank Syariah 

- Skema Akad Mudharabah dan musyarakah 

- Syarat transaksi sesuai Syariah 

  

12.30 – 13.30 

- Perbedaan Bunga dan bagi hasil 

- perbedaan bank syariah dan bank 
konvensional 

- Produk - produk Bank Syariah 

- Skema Akad Mudharabah dan musyarakah 

- Syarat transaksi sesuai Syariah 

13.00 – 14.00 Sesi Tanya jawab 

14.00 – 14.15 Kuiz Posttest 

14.15 – 14.30 Doorprize kepada peserta 

14.30 – 15.00 Penutupan dan foto bersama 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan yang dilakukan berupa kegiatan sosialisasi Perbankan Syariah, dalam pelaksanaan kegiatan 
operasionalnya bekerja sama dengan SMK Islam Miftahul Huda. melalui kegiatan sosialisasi ini pemberian materi 
dengan menggunakan metode ceramah beserta penampilan power point, dan adanya sesi Tanya jawab, diskusi dan 
kuiz di akhir pertemuan dengan memberikan reward dan sertifikat kepada peserta sosialisasi. Pemateri 
menyampaikan materi tentang pengertian Bank Syariah, sejarah Perbankan Syariah, Nama-Nama Bank Syariah, 
Tujuan Bank Syariah, Fungsi Bank Syariah, Syarat-Syarat Transaksi sesuai Syariah, Perbedaan Bank Syariah dan 
Konvensional, Perbedaan Bunga dan Hasil, pengertian Riba dan Jenis-Jenis Riba, Mengenai Produk dan Akad Bank 
Syariah, Produk penghimpunan Dana, dan Skema Akad. 

Hasil dari kegiatan sosialisasi ini adalah memeberikan wawasan kepada Siswa-siswi SMK Islam Miftahul 
Huda mengenai perbankan Syariah. hasil dari tahap evaluasi yang di lakukan dengan menggunakan pretest dan 
posttest dengan memberikan beberapa pertanyaan tentang perbankan Syariah kepada audiens dengan 
menggunakan kahoot, hasil dari kuiz yang semula 21,5 % meningkat menjadi 83,6 % dapat terlihat hasil yang 
didapatkan mengalami peningkatan setelah pemberian materi kepada siswa-siwi SMK Islam Miiftahul Huda. Jadi 
sosialisasi perbankan syariah yang dilakukan di SMK Islam Miftahul Huda Mega mendung berjalan cukup efektif 

 
Gambar 1. Hasil Pretest 

 Sumber : Kahoot (2021) 

 

Gambar 2. Hasil Posttest 
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Sumber : Kahoot (2021) 

 
IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

 
Kegiatan sosialisasi dan pengenalan perbankan syariah di SMK Islam Miftahul Huda telah dilaksanakan dengan baik 
dan tertib. Melalui kegiatan ini, diharapkan indeks literasi keuangan syariah dikalangan siswa dapat meningkat, 
sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada pengembangan industry keuangan syariah. 

Kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat yang sangat banyak serta menambah wawasan baru bagi 
penulis yang belum pernah di dapatkan seblumnya dalam perkuliahan. Banyak sekali ilmu - ilmu baru yang didapat 
diantaranya yaitu:  

1. Mampu meningkatkan kepercayaan diri Mahasiswa.  
2. Meningkatkan pengetahuan tentang materi Perbankan Syariah.  
3. Melatih keterampilan diri penulis untuk bisa bertanggung jawab ketika memimpin ataupun melakukan 

sebuah kegiatan.  
4. Mendapatkan pembekalan pengetahuan yang dapat di terapkan ketika akan masuk ke dalam dunia kerja.  
 
Dengan demikian, tidak hanya dapat menerapkan ilmu pengetahuan secara teori di peroleh dalam perkuliahan, 

akan tetapi dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, maka penulis dapat menerapkan dan mengaplikasikan hasil dari 
sosialisasi tersebut. Dengan pengalaman melalui aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan selama kegiatan sosiasilasi. 

 
V. DAFTAR PUSTAKA 

Penulis bertanggung jawab atas kebe-naran semua sumber pustaka yang dirujuk dan dituliskan dalam Daftar 
Pustaka dan yang diacu dalam teks. Sumber pustaka sangat dianjurkan menggunakan terbitan terbaru (10 tahun 
terakhir) dengan format American Pshycological Association (APA), dan disajikan secara alfabet dan dituliskan 
menurut format nama tahun. Format dan contoh penulisan adalah sebagai berikut: 

Naskah Jurnal  

Buku BANK SYARIAH dari Teori ke Praktik. Oleh : DR. Muhammad Syafi’i Antonio, M.Ec. 

 Abdul, Wahab. 2019. Sosialisasi Sistem Lembaga Keuangan Syariah Bersama Kepala Sekolah dan Guru-guru SD 
Islam Madinaturramlah Banjarmasin.  

Choiriyah. 2018. Sosialisasi Pengenalan Lembaga Keuangan Konvensional dan Syariah di SMA Adabiyah 
Palembang. 

 
Website :  

https://bsinet.bankbsi.co.id/cms (diakses pada 24 Juli 2021)  

https://transmetro.id (diakses pada tanggal 26 juli 2021)  

https://jendelakita.id/ (diakses pada tangal 28 juli 2021) 
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Abstrak 
Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya mahasiswa PGSD mempunyai keterampilan pengembangan pembelajaran, 
namun fenomena di lapangan menunjukkan pengembangan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa PGSD masih 
kurang maksimal. Berdasarkan fenomena tersebut diperlukan strategi pembelajaran yang efektif dalam 
mengembangkan keterampilan pengembangan pembelajaran mahasiswa PGSD. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan efektivitas strategi Team Based Project dan Case Method dalam mengembangkan keterampilan 
pengembangan pembelajaran mahasiswa PGSD. Desain penelitian kuantitatif dalam bentuk Quasi Experimental 
Design. Populasi penelitian ini seluruh mahasiswa PGSD yang mengikuti mata kuliah pengembangan pembelajaran 
Sekolah Dasar Kelas Lanjut. Sampel diperoleh dengan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan cara dokumentasi. Hasil uji keefektifan menunjukkan bahwa keterampilan mengembangkan 
belajar mahasiswa yang belajar dengan strategi projek berbasis tim dan metode kasus memiliki rata-rata lebih tinggi 
dari mahasiswa yang belajar dengan strategi pembelajaran langsung. 
 

I. PENDAHULUAN 
Dunia pendidikan di masa yang akan datang akan diwarnai persaingan kompetensi dan keterampilan 

dalam pengembangan pembelajaran. Dunia pendidikan, salah satunya pendidikan sekolah dasar akan 
membutuhkan guru yang cakap dan terampil, serta kompeten di bidang pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, 
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (selanjutnya disebut PGSD) di Universitas PGRI Adi Buana 
Surabaya menyiapkan mahasiswanya untuk mempunyai keterampilan dan kompetensi untuk mengembangkan 
pembelajaran di sekolah dasar. Dari keterampilan dan kompetensi mengembangkan pembelajaran, maka kelak 
mahasiswa PGSD yang telah menjadi guru SD akan mempunyai interaksi dan inovasi untuk mengembangkan 
pembelajaran, serta dapat menarik perhatian siswa, sehingga pembelajaran dapat berlangsung menyenangkan dan 
bermakna. Bagi mahasiswa yang saat ini masih dalam proses studi digodok agar mempunyai keterampilan dan 
kompetensi yang diharapkan. 

Makna di dalam penyajian pembelajaran harus terus diusahakan setiap guru. Ketika siswa belajar dan 
dapat menemukan makna, maka sebuah makna yang ditemukan dapat menjadi alasan untuk terus belajar 
(Nazgul et al., 2020). Dapat dikatakan bahwa pembelajaran yang bermakna merupakan salah satu kunci 
keberhasilan belajar, karena pembelajaran bermakna dapat dikatakan dipengaruhi oleh kemampuan guru 
dalam mengembangkan pembelajaran. 

Esensi kompetensi yang harus dimiliki guru dan dapat dikatakan terukur melalui praktik 
pengembangan pembelajaran bersumber dari keterampilan mengembangkan pembelajaran. Artinya guru dapat 
dikatakan profesional jika dapat mengembangkan pembelajaran dengan baik. Berdasarkan hal tersebut 
dibutuhkan strategi atau metode yang mendukung agar lulusan calon guru SD dapat mengembangkan 
keterampilan pengembangan pembelajaran. Sebagai bentuk mengembangkan keterampilan pengembangan 
pembelajaran mahasiswa memerlukan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan aspek-aspek 
pengembangan pembelajaran, baik secara teori maupun praktik. Harapannya pembelajaran yang dilakukan 
dapat menjadi inspirasi untuk membuat inovasi pembelajaran, serta melakukan pengembangan pembelajaran. 

Mahasiswa PGSD dalam proses studi telah dibekali dengan ilmu pengetahuan lima mata pelajaran 
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(IPA, IPS, PPKn, Bahasa Indonesia, dan Matematika) serta keterampilan dalam mengembangkan 
pembelajaran. Mata kuliah yang membekali mahasiswa untuk dapat mengembangkan pembelajaran, yaitu 
mata kuliah pengembangan pembelajaran SD Kelas Awal. Pada mata kuliah tersebut ditarik kesimpulan bahwa 
mahasiswa belum terampil dalam mengembangkan pembelajaran. Berdasarkan data yang diperoleh dari 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat mahasiswa menunjukkan (1) rumusan tujuan 
pembelajaran belum rinci menunjukkan cara pencapaian kompetensi dan cara pengukurannya; (2) kegiatan 
pembelajaran masih sama persis dengan buku guru, artinya belum ada pengembangan aktivitas untuk siswa 
yang menjadikan pembelajaran lebih bermakna; (3) media yang direncanakan masih sederhana dan tidak 
menarik; (4) alat evaluasi yang direncanakan belum tepat sasaran sesuai indikator capaian kompetensi. 

Strategi yang digunakan untuk mengembangkan keterampilan pengembangan pembelajaran yang 
harus efektif, agar hasil pembelajaran dapat maksimal, sehingga mempunyai relevansi yang tinggi terhadap 
kebutuhan lapangan kerja. Strategi yang memungkinkan efektif agar mahasiswa dapat mengembangkan 
pembelajaran, yaitu team-based incentives. Strategi team-based incentives efektif digunakan untuk 
mengembangkan ide-ide inovasi peserta didik, karena peserta didik memiliki kepercayaan dapat menunjukkan 
yang terbaik ketika bersama kelompoknya (Franco-santos & Gomez-mejia, 2015).  

Strategi yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik, kreativitas, inovasi, bermakna, 
membantu peserta didik dalam memecahkan masalah kehidupan nyata, mengasah kemampuan kognitif, 
manipulatif, mendesain, memanfaatkan teknologi, pengaplikasian pengetahuan serta kemampuan dalam 
mengombinasikan antara pengetahuan kognitif dan psikomotorik dan membangkitkan rasa ingin tahu yang 
memicu imajinasi kreatif serta berpikir kritis (Sunardi & Hasanuddin, 2019). Strategi yang dimaksud, yaitu 
strategi project based learning. Metode kasus sangat relevan untuk mengembangkan keterampilan peserta 
didik, karena memungkinkan untuk belajar dari situasi nyata (Hammond, 2002). 

Berdasarkan permasalahan dan solusi yang pernah ditawarkan, penelitian ini akan mengolaborasikan 
dua strategi pembelajaran, yaitu Penerapan Strategi Team Based Project dan Case Method untuk 
Mengembangkan Keterampilan Pengembangan Pembelajaran Mahasiswa Calon Guru Sekolah Dasar. Tujuan 
dari penelitian ini untuk mendeskripsikan Strategi Team Based Project dan Case Method untuk 
Mengembangkan Keterampilan Pengembangan Pembelajaran Mahasiswa Calon Guru Sekolah Dasar. 
 

II. METODOLOGI 
Desain penelitian yang digunakan desain kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk mencari 
pengaruh perlakuan tertentu terhadap variabel terikatnya dalam kondisi yang terkendali. Quasi Experimental Design 
digunakan sebagai bentuk desain eksperimennya. Seluruh mahasiswa yang menempuh mata kuliah pengembangan 
pembelajaran SD kelas lanjut merupakan populasi dari penelitian. Sampel penelitian diperoleh dengan 
menggunakan teknik cluster random sampling. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi 
berupa protofolio perangkat pembelajaran hasil pengembangan mahasiswa.  
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada dasarnya pembelajaran mencakup kerangka konseptual dan operasional tentang strategi 

pembelajaran, sistem kredit semester, penilaian hasil belajar, dan layanan bimbingan dan konseling (Setiawan, 
2019). Strategi pembelajaran sangat diperlukan dalam menunjang terwujudnya seluruh kompetensi yang dimuat 
dalam Kurikulum 2013. Oleh karena itu kurikulum memuat hal-hal yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik, 
sedangkan pembelajaran merupakan cara yang diajarkan bisa dikuasai oleh peserta didik.  

Melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hakikatnya dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap kegiatan 
pendahuluan, tahap kegiatan inti dan tahap kegiatan penutup. Calon guru professional, mahasiswa PGSD harus 
mampu mengembangkan pembelajaran yang terdiri dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (selanjutnya disebut 
RPP), materi pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, materi dan sumber belajar, dan evaluasi 
pebelajaran baik secara individual maupun kelompok yang mengacu pada Silabus. Keterampilan mengembangkan 
pembelajaran yang baik memiliki beberapa indikator dapat dilihat pada Tabel 1 berikut (Salleh & Laxman, 2015). 

 
Tabel 1. Indikator Keterampilan Pengembangan Pembelajaran 

Komponen Pengembangan 
Pembelajaran 

Indikator 

Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Menentukan kesesuaian tujuan pembelajaran dengan Kompetensi Dasar (KD) 
dan indikator yang dicapai. 

Merumuskan tujuan pembelajaran dengan komponen A (Audience), B 
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(Behaviour), C (Condition), D (Degree) menggunakan kata kerja operasional yang 
tepat. 

Rumusan tujuan mengimplementasikan HOTS (Higher Order Thinking Skills). 

Materi Pembelajaran Merancang materi pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator berbasis 
TPACK (Technological, Pedagogical, Content Knowledge). 

Menyusun materi pembelajaran secara komprehensif. 

Merancang materi pembelajaran secara kohesif dan berurutan secara logis. 

Merancang materi pembelajaran yang relevan dengan kondisi dan kehidupan 
nyata serta berorientasi abad 21. 

Merancang Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) sesuai dengan indikator dan 
materi pembelajaran. 

Strategi pembelajaran 
 

Menentukan model pembelajaran dan merancang strategi yang mengadaptasi 
pendekatan TPACK. 

Merancang strategi pembelajaran berbasis kecakapan abad 21 (berpikir kritis, 
kreatif, kolaboratif, dan komunikatif). 

Merancang skenario pembelajaran inovatif dengan menggunakan pendekatan, 
model, metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Merancang skenario pembelajaran kreatif yang bermakna dan menyenangkan. 

Media pembelajaran Memanfaatkan TIK dengan multi moda untuk merancang media pembelajaran. 

Memanfaatkan media konkret/benda nyata dalam pembelajaran. 

Merancang pemanfaatan media pembelajaran untuk melatih sikap dan 
keterampilan. 

Materi dan sumber belajar 
 

Memanfaatkan peristiwa atau permasalahan kehidupan nyata yang menarik 
sebagai sumber belajar 

Memanfaatkan sumber belajar melalui internet/sumber online 

Evaluasi pembelajaran Merancang evaluasi yang sesuai dengan indikator pembelajaran, yang meliputi 
aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Merancang evaluasi autentik. 

Menyusun instrumen evaluasi HOTS. 

 
Untuk mencapai keterampilan tersebut diujicobakan dengan menerapkan strategi Team Based Project dan 

Case Method pada kelas eksperimen, sedangkan pada kelas kontrol dilakukan dengan strategi pembelajaran 
langsung dengan tugas mahasiswa mengembangkan pembelajran secara individu. Karakteristik penerapan 
strategi Team Based Project dan Case Method yaitu objektif, mengeksplorasi ide-ide baru atau penemuan-
penemuan baru, melacak yang tidak diketahui (ide baru) atau penemuan baru, memberikan gambaran yang lebih 
jelas tentang fenomena sosial, uji hipotesis dalam beberapa situasi, dan sesuai dengan konteks peristiwa atau 
sejarah untuk menjawab pertanyaan "mengapa" yang sedang terjadi di masyarakat yang dilakukan bersama dalam 
teamwork. 

Hasil penerapan stategi tersebut menujukkan efektivitasnya yang diketahui dari hasil penilaian 
portofolio produk pengembangan pembelajaran mahasiswa. Pada kelas eksperimen menunjukkan rata-rata 
kelas 81,4; sedangakan di kelas kontrol menunjukkan rata-rata 73,9. Rata-rata kelas tersebut menjadi indicator 
efektivitas penerapan strategi Team Based Project dan Case Method. 

 
IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

 
Pengembangan keterampilan mahasiswa mengembangkan pembelajaran efektif dilakukan dengan 

menerapkan strategi Team Based Project dan Case Method. Efektivitasnya ditunjukkan dengan rata-rata nilai 
hasil penilaian portofolio produk hasil pengembangan pembelajaran yang lebih baik pada kelas eksperiemen 
dibandingkan dengan kelas kontrol. Penelitian ini memiliki implikasi bagi kemajuan atau perbaikan proses 
pembelajaran khususnya untuk mengembangkan keterampilan peserta didik. Keterbatasan penelitian ini hanya 
dilakukan evaluasi pada portofolio perangkat pembelajaran hasil pengembangan mahasiswa. Hal tersebut 
menunjukkan perlunya diterapkan evaluasi dan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui respon dari mahasiswa. 
Dengan demikian dapat diketahui keterlaksanaan dari penerapan strategi Team based project dan case method. 
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Abstrak 

Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen pesantren yang 

perlu untuk diperhatikan karena menjadi faktor penunjang pembelajaran di pesantren. Namun 

pada kenyataanya, tidak sedikit pondok pesantren yang masih memandang sebelah mata 

pengelolaan sarana dan prasarana pesantren. Padahal, di abad 21 ini eksistensi sarana dan 

prasarana sekolah khususnya pesantren sangatlah dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran 

yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya konkret untuk dapat 

memperbaiki proses pengelolaan sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Muhammadiyah 

Darul Arqom. Tulisan ini akan membahas pentingnya memberlakukan tata tertib penggunaan 

sarana dan prasarana guna mempermudah pengelolaan sarana dan prasarana pesantren. Objek 

penelitian ini adalah Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqom sebagai pondok swasta 

yang masih memerlukan perbaikan terkait manajemen pesantren khususnya dalam aspek sarana 

dan prasarana.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisa dan mengungkap 

kondisi sarana prasarana yang ada di Pondok Pesantren Darul Arqom serta memberikan alternatif 

solusi pengembangan pengelolaan sarana dan prasarana pondok. Metode penelitian yang 

digunakan pada tulisan ini adalah deskriptif analitis, dengan jenis penelitian studi kasus. 

Penelitian ini bersifat naratif dan evaluative. Seperti umumnya penelitian kualitatif 

mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Adapun teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa permasalahan utama terkait sarana dan 

prasarana di Pondok Pesantren Darul Arqom adalah kurangnya pemeliharaan. Selain karena 

faktor pendanaan, ketiadaan tata tertib penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pun 

menjadi sebab kurang optimalnya pemeliharaan sarana prasarana pondok. Hal ini berdampak 

pada kondisi sarana prasarana menjadi kurang layak pakai dan menyebabkan santri merasa 

kurang nyaman. Terdapat dua sarana yang menjadi fokus kebutuhan pada pnelitian ini yaitu ruang 

kelas dan perpustakaan. Oleh karena itu pembuatan tata tertib dititikberatkan pada dua sarana 

tersebut. Program pengadaan tata tertib diawali dengan analisis masalah dan kebutuhan, 

menentukan prioritas utama sarana yang membutuhkan tata tertib, mengkaji standar operasional 
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penggunaan sarana prasarana dan terakhir adalah pembuatan tata tertib penggunaan dan 

perawatan sarana prasarana pondok. Diharapkan kepada pihak pondok untuk mampu 

memanfaatkan tata tertib yang telah dibuat dengan sebaik-baiknya dan menjadi evaluasi 

kedepannya agar lebih maksimal dalam melakukan manajemen sarana prasarana pondok 

pesantren. 

 

Kata Kunci: Pondok Pesantren Darul Arqom, Sarana, tata tertib 

 
 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu komponen yang menjadi objek manajemen pesantren adalah sarana dan prasarana. Meskipun 
terkesan spele, namun sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan 
pembelajaran di sekolah. Hal ini dikarenakan proses pendidikan yang berlangsung dalam sebuah lembaga formal 
membutuhkan sebuah media yang dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran, terlebih untuk menciptakan 
kondusifitas selama proses pembelajaran berlangsung. Penyampaian materi ajar tentu akan lebih mudah ketika guru 
dan siswa sama-sama memiliki bahan ajar dan bahan belajar yang memadai seperti buku, papan tulis, ATK dan lain 
sebagainya. Keberhasilan program pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh pengeloalaan sarana dan 
prasarana pendidikan yang dimiliki sekolah. 

Konsep dan teori terkait sarana prasarana pendidikan di Indonesia rupanya belum sampai pada tahap 
pengelolaannya yang maksimal. Agaknya kita perlu untuk kembali membuka mata sejenak, menelusuri setiap sudut 
wilayah di Indonesia yang masih sangat jauh dari kata baik dalam hal keterpenuhan standar sarana prasarana 
pendidikan di sekolah. Hal ini terlihat jelas pada data terbaru per 2016, 88,8 persen sekolah di Indonesia mulai dari 
SD hingga SMA/SMK belum melewati mutu standar pelayanan minimal. Pada Pendidikan Dasar hingga kini layanan 
pendidikan mulai dari guru, bangunan sekolah, fasilitas perpustakaan dan laboratorium, buku-buku pelajaran dan 
pengayaan serta buku-buku referensi minim. Pada jenjang sekolah dasar (SD) baru 3,29 persen dari 146.904 yang 
masuk kategori sekolah standar nasional, 51,71 persen kategori standar minimal dan 44,84 persen dibawah standar 
pendidkan minimal. (Silangen-lasut & Tangkudung, 2014) Pada jenjang SMP 28,41 persen dari 34.185 artinya 44,45 
persen berstandar minimla dan 26 persen tidak memnuhi standar pelayanan minimal.(Novita, 2017). 

Kondisi memprihatinkan bukan hanya ditemui pada data di atas, namun juga pada realita yang didapatkan 
berdasarkan survey lapangan pendahuluan pada MA Darul Arqom Muhammadiyah Sawangan Baru Depok yang 
masih belum memenuhi standar pengelolaan pendidikan berdasarkan sarana dan prasarana pendidikan yang 
tertuang dalam Permendiknas No.24 Tahun 2007. Permasalahan sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Darul 
Arqom terlihat jelas pada kurangnya proses pemeliharaan sarana prasarana. Bagaiamanapun, pemeliharaan sarana 
dan prasarana merupakan hal yang penting untuk dilakukan, mengingat yang dikatakan oleh Rusydi bahwa 
pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dimaksudkan untuk mengkondisikan sarana dan 
prasarana tersebut senantiasa siap pakai dan tidak mengalami masalah ketika sedang dipergunakan. Oleh karena 
itu, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah harus dilakukan secara teratur, sistematism, dan 
kontinu. 

Salah satu upaya sederhana yang dapat dilakukan untuk melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana 
pondok adalah dengan memberlakukan tata tertib penggunaan dan pemeliharaan sarana pondok. Tata Tertib juga 
dapat menjadi salah satu cara untuk membentuk disiplin siswa. Tata tertib merupakan pedoman bagi sekolah untuk 
menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman dan tertib sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan 
optimal. Penegakan tata tertib di sekolah sangat penting dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan melakukan 
implementasi tata tertib di sekolah dapat mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, dalam hal ini 
adalah yang berkenaan dengan sarana dan prasarana pondok.(Ppkn, n.d.) 

Berangkat dari permasalahan yang ada di Pondok Pesantren Muhmmadiyah Darul Arqom tersebut, maka 
peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam sekaligus menawarkan alternatif solusi berupa pembuatan tata tertib 
yang bertujuan untuk mengkondusifkan penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pondok.  
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II. METODOLOGI 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Studi kasus menurut Yin 
(2008:18) adalah suatu inquiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata bilamana batas-
batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas, dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Studi kasus 
digunakan sebagai suatu penjelasan konprehensif yang berkaitan dengan aspek seseorang, suatu kelompok, suatu 
organisasi, suatu program atau situasi kemasyarakatan yang diteliti dan ditelaah sedalam mungkin dalam kurun waktu 
tertentu. (Robert : 2008) Sementara itu, pendekatan kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan 
menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak 
mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh 
tentang keadaan sebenarnya (Kriyantono, 2007). Menurut Moleong (2010) dengan menggunakan metode deskriptif 
berarti peneliti menganalisa data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Data 
tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau 
memo dan dokumen resmi lainnya. Subjek dari penelitian ini adalah Kepala sekolah dan kepala bagian sarana dan 
prasarana, sementara objek penelitian ini adalah segala bentuk komponen manajemen pesantren khususnya yang 
berkaitan dengan manajemen sarana dan prasarana yang dilakukan di Ponpes Muhammadiyah Darul Arqom 
Sawangan baru, Depok. Jenis data terdiri dari dua jenis: (a). Data primer, yaitu data yang akan dikumpulkan oleh 
peneliti berdasarkan informasi yang didapatkan saat bertemu langsung dengan informan. Data primer diperoleh dari 
hasil observasi dan wawancara terhadap subjek penelitian. (b). Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari hasil 
studi pustaka, referensi, jurnal, artikel, majalah, internet dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menjadi data 
pendukung yang berkaitan dengan penelitian. 

Sedangkan teknik pengumpulan data sesuai dengan ketentuan pendekatan kualitatif, maka teknik 
pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi: (1). Wawancara menurut Lexy J. 
Moleong (2011) mendefinisikan “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan 
oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) 
yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. Dalam tulisan ini, digunakan komunikasi langsung dengan 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga informasi yang diperoleh semakin lengkap dan mendalam 
serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. (2). Observasi dari informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah 
ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, dan waktu. Observasi dilakukan untuk 
menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti 
perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik 
terhadap pengukuran tersebut. Dan (3) Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam 
tulisan ini sebagai alat bantu dan alat penunjang. Yang dimaksud metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai 
hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 
agenda dan sebagainya. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Jadi, 
metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data yang berupa bahan tulis. 

. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil temuan lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan angket terhadap siswa, 
didapatkan beberapa bahasan yang penulis kategorikan menjadi 3 fokus yaitu; (1) analisis kebutuhan, (2) 
perumusan strategi pengembangan dan (3) implementasi pengembangan. Berikut penjelasan mengenai masing-
masing tahapan: 

1. Analisis kebutuhan 

Pondok pesantren Muhammadiyah Darul Arqom sebagai pesantren modern merupakan  lembaga 
pendidikan swasta yang mengintegrasikan antara kurikulum pondok dengan kurikulum pesantren. Hal ini 
juga bermakna bahwa komponen pendidikan yang ada di Pesantren Darul Arqom tetap sama sebagaimana 
sekolah pada umumnya, yakni meliputi 7 standar mutu pendidikan. Salah satu komponen yang menjadi 
fokus utama penelitian ini adalah pada komponen sarana prasarana pondok khususnya sarana prasarana 
yang menunjang siswa ketika melakukan pembelajaran berbasis kurikulum DEPAG. Setelah melakukan 
kajian ulang dan memperoleh data berdasarkan sumber yang valid melalui wawancara, angket dan 
observasi maka nampak jelaslah bahwa terdapat masalah pada komponen sarana dan prasarana pondok. 
Berikut uraian masalah sekaligus kebutuhan pondok pesantren Darul Arqom dalam komponen sarana dan 
prasarana : 
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a. Keterpenuhan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian sarana prasarana pondok, 
ditemukan bahwa secara garis besar sarana dan prasarana pondok masih belum memadai. Beliau 
menyampaikan bahwa pondok masih kurang dari segi lahan, bangunan atau ruang kelas, jumlah 
meja dan kursi serta perpustakaan. Hal ini diperkuat dengan hasil angket siswa pada aspek 
keterpenuhan yang menyatakan bahwa mayoritas siswa merasa pondok belum memberikan 
fasilitas yang memadai. Dari 16 responden, sebesar 12 responden menyatakan bahwa pondok 
belum menyediakan sarana prasarana secara memadai, dari 12 responden tersebut 10 responden 
merinci kekurangan sarana pondok yakni pada perpustakaan dan laboratorium. Sementara itu 2 
responden menyatakan bahwa sarana dan prasarana pondok sudah cukup memadai, dan 2 
responden menyatakan sarana dan prasarana sudah memadai. Hasil angket ini cukup 
memperkuat pernyataan kepala bagian sarana dan prasarana terkait keterpenuhan sarana 
prasarana yang belum memadai.  

 
b. Kondisi 

Terkait kondisi atau kelayakan sarana dan prasarana pondok, kepala bagian sarana dan 
prasarana menyatakan bahwa secara umum kondisi sarana dan prasarana pondok sudah cukup 
layak. Senada dengan penyataan tersebut, siswa atau santri pun menyatakan hal yang serupa. 14 
dari 16 responden menyatakan bahwa secara garis besar sarana dan prasarana pondok dalam 
kondisi layak pakai. Pada angket siswa terlihat bahwa sarana prasarana yang hampir selalu layak 
pakai adalah kelas dan asrama. Sementara itu fasilitas yang masih belum dalam kondisi layak 
adalah perpustakaan, beberapa ruang kelas yang kurang pencahayaan, beberapa kamar mandi 
dan kondisi komputer yang rusak. Pernyataan ini juga dibuktikan dengan hasil pengamatan peneliti 
terhadap kondisi sarana dan prasarana pondok yang memang sudah cukup layak namun pada 
beberapa fasilitas masih terdapat kerusakan, seperti pada pintu kamar mandi yang sudah tidak 
memiliki engsel, beberapa atap kelas berlubang dengan lubang yang cukup besar dan kondisi 
perpustakaan yang sangat kecil, yakni hanya berukuran sekitar 2x3 m dengan koleksi buku yang 
tidak begitu banyak. Sangat wajar ketika melihat hasil angket siswa yang menyatakan bahwa 
perpustakaan ada, namun seperti tidak ada. Mungkin itulah maksudnya, wujud nya ada namun 
kebermanfaatannya masih belum terasa.  

Sejurus dengan masalah tersebut, ternyata banyak santri yang mengeluhkan kondisi 
sarana dan prasarana di pondok. Hal ini terbukti dari hampir semua responden menyatakan bahwa 
mereka merasa kurang nyaman dengan fasilitas yang ada di pondok. Beberapa beralasan karena 
pondok belum memberikan fasilitas yang memadai, kurang layak pakai dan tidak nyaman karena 
posisi asrama akhwat yang terlalu dekat dengan asrama ikhwan. 

Berbicara masalah keterpenuhan sarana dan prasarana di pondok atau sekolah, masih 
banyak sekolah atau pondok pesantren yang belum memiliki fasilitas yang memadai. Hal ini 
sebagaimana yang dipaparkan oleh Nurcholis Majdid terkait rendahnya mutu sarana prasarana di 
sejumlah pondok pesantren diantaranya terlihat dari beberapa sarana dan prasarana yang masih 
belum dapat dikatakan layak atau ideal, seperti kondisi ruang kelas yang terlalu sempit dengan 
jendela yang kurang besar, perabotannnya yang berupa bangku, papan tulis  juga kurang 
mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, jumlah kamar mandi dan kakus (WC) 
yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah santri yang ada. Selain itu, tempat ibadah atau 
musholla yang kurang bersih, arsitektur bangunan dan pembagian ruangannya pun tidak 
menunjukkan efesiensi dan kerapian, serta kurangnya sistem penerangan. (Madjid, 1997: 91). 

 
c. Faktor 

Belum tercapainya keterpenuhan sarana dan prasarana pondok disebabkan karena 
beberapa faktor, faktor utamanya adalah karena kurangnya pendanaan. Hal ini sebagaimana hasil 
wawancara kepala bagian sarana dan prasarana pondok. Keuangan memang menjadi faktor yang 
cukup krusial, kerena proses manajemen di sebuah lembaga pendidikan sudah tentu 
membutuhkan biaya. Hal ini sebagaimana pendapat Elchanan Cohn (1979:9) yang menyatakan 
sebagai  berikut: 

The issues that will concern us in this volume are conveniently grouped into five major 
categories (major issues in the economies of education): 
1) Identification and measurement of the economic value of education 
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2) The allocation of resources in education 

3) Teacher’s salaries 

4) The finance of education, and 

5) Educational planning  

Dari kutipan di atas tampak bahwa maslah pendanaan pendidikan merupakan salah satu 
isu utama untuk dibahas dalam ekonomi pendidikan yangmana sangat mempengaruhi 
keberlangsungan proses pendidikan khsususnya di lembaga pendidikan formal seperti pondok 
pesantren. 

Salah satu hal yang mungkin menjadi penyebab kurangnya dana di pondok pesantren 
Darul Arqom adalah karena sumbangan pendanaan pendidikan atau SPP yang terbilang cukup 
murah, yakni sebesar 500.000/bulan. Meskipun anggaran SPP tersebut berdasarkan hasil 
pertimbangan banyak hal, namun tetap saja hal itu jelas tidak bisa menutupi kekurangan yang ada 
jika pondok hanya mengandalkan SPP semata apalagi dengan jumlah santri yang belum mencapai 
300. Padahal, menurut beberapa ahli dikatakan bahwa ketika sebuah sekolah ingin bertumpu pada 
SPP siswa maka jumlah minimum siswa adalah 300, barulah hal itu bisa mencapai Break Event 
Point, tentunya dengan tetap mempertimbangkan hal lain.  

Perpustakaan sebagaimana diketahui merupakan salah satu sumber belajar yang berupa 
ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasanya 
disimpan menurut tata susunan tertentu yang digunakan pembaca bukan untuk dijual (Bancin & 
Lubis, 2017). Sangat disayangkan ketika pihak sekolah kurang memperhatikan kondisi kelayakan 
sarana dan prasarana yang ada terutama perpustakaan. Padahal perpustakaan merupakan salah 
satu fasilitas sekaligus sumber belajar yang sangat mendukung pembelajaran siswa. 
Sebagaimana sering digaungkan bahwa buku adalah jendela atau mata nya dunia, maka 
perpustakaan merupakan jantungnya pengetahuan karena beribu ilmu terhimpun menajdi satu di 
dalamnya. Di era digitalisasi sekarang ini memang segala pengetahuan dapat diakses dengan 
mudah, namun dalam konteks pendidikan di pesantren maka keberadaan perpustakaan tetap 
sangatlah dibutuhkan.  

Faktor selanjutnya adalah karena kurang terealisasinya standar perawatan sarana dan 
prasarana sehingga banyak fasilitas pondok yang mestinya masih bisa digunakan. Terlebih 
dengan kondisi sarana prasarana yang memang sudah berusia belasan tahun, tentu menjadi 
semakin mudah rapuh ketika tidak adanya perawatan atau pemeliharaan rutin. Dalam manajemen 
sarana dan prasana, tahap pemeliharaan tidak bisa diabaikan karena merupakan bagian dari 
fungsi manajemen sarana dan prasarana itu sendiri. Pihak pondok hanya melakukan perawatan 
sekedarnya saja, artinya tidak ada perawatan yang dilakukan sesuai dengan prosedur. Padahal 
Nurabadi (2014:67) mengemukakan bahwa terdapat empat macam pekerjaan pemeliharaan, yaitu: 
(1) perawatan terus menerus, seperti pembersihan saluran drainase dan pembersihan kaca 
jendela; (2) perawatan berkala, seperti pengecatan tembok dan perbaikan mebel; (3) perawatan 
darurat, yang dilakukan terhadap kerusakan yang terduga sebelumnya dan jika ditunda akan 
mengakibatkan hal yang merugikan; dan (4) perawatan prventif, yakni perawatan yang dilakukan 
pada selang waktu tertentu dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin dengan beberapa kriteria 
yang ditentukan sebelumnya. 

 
d. Kebutuhan 

Analisis terhadap masalah di atas setidaknya menggambarkan secara nyata kondisi 
sarana dan prasarana di pondok pesantren Darul Arqom dan ditemukan bahwa masalah utama 
yang ada pada sarana dan prasarana pondok adalah tidak tersedianya perpustakaan yang layak, 
kurangnya ruang kelas dan ruang laboratorium. Sementara itu dari aspek manajemen terlihat 
bahwa pondok kurang menjalankan fungsi manajemen sarana dan prasarana terutama pada tahap 
pemeliharaan. Pemeliharaans dan perbaikan tidak dilakukan secara rutin melainkan hhanya 
bersifat insidental atau darurat. Artinya ketika ada fasilitas yang memang benar-benar mengalami 
kerusakan barulah dilakukan perbaikan, dan ini biasanya sifatnya hanya pada fasilitas yang mudah 
terlihat seperti AC, listrik atau saluran air. Adapun perihal faktor yang melatarbelakangi masalah 
adalah karena dua hal, yaitu kurangnya dana untuk menunjang operasional dan kurangnya 
perawatan terhadap inventaris yang ada. 
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Dalam tabel angket terdapat aspek mengenai persepsi siswa terhadap urgensi taat tertib 
aturan penggunaan dan pemeliharaan sarana prasarana pondok. Hal ini bertujuan untuk 
membuktikan hipotesis penelitian terkait perlu nya tata tertib sebagai salah satu upaya 
pengembangan manajemen sarana dan prasarana pondok. Dari hasil angket terhadap siswa 
diperoleh data sebanyak 16 responden atau dapat dikatakan seluruh responden memandang 
bahwa tata tertib penggunaan dan perawatan inventaris pondok sebagai sesuatu yang dibutuhkan. 
Sebanyak 8 responden menyatakan bahwa tata tertib perlu ada supaya sarana dan prasarana 
pondok dapat lebih terjaga dan terawat kebersihannya serta tidak mudah rusak. 4 responden 
menyatakan bahwa tata tertib perlu supaya santri bisa lebih tertib dan disiplin. 1 responden 
menyatakan perlunya tata tertib agar pembelajaran lebih mudah atau nyaman. Sementara itu 2 
responden menyatakan bahwa tata tertib perlu ada sebagai upaya pencegahan dari hal-hal yang 
tidak diinginkan. Pernyataan yang diperoleh dari hasil angket tersebut sejalan dengan yang 
diungkapkan oleh Dewi Puspitaningrum dalam jurnalnya yang menyatakan bahwa tata tertib 
bertujuan untuk menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman dan tertib sehingga 
pembelajaran terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Penegakan tata tertib di 
sekolah sangat penting dilakukan.  

Data dari hasil angket tersebut diperluat dengan respon positif dari kepala bagian sarana 
dan prasarana pondok yang menyatakan bahwa pondok sangat membutuhkan tata tertib tertulis 
penggunaan dan perawatan sarana prasarana pondok sehingga dapat membantu kepala bagian 
sarana dan prasarna dalam hal pengelolaannya. 

 
2. Stretegi pengembangan  

Berangkat dari analisis masalah dan kebutuhan yang diuraikan di bahasan sebelumnya, maka 
peneliti melakukan langkah-demi langkah untuk bisa membantu pondok dalam memenuhi kebutuhannya 
terkait pengadaan tata tertib penggunaan dan perawatan sarana prasarana pondok. Strategi 
pengembangan yang disusun mengacu pada hasil analisis kebutuhan pengembangan di pesantren yaitu (a) 
terciptanya kondisi sarana dan prasarana yang lebih terawat, (b) strategi pengembangan berkaitan dengan 
prosedur penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana, (c) strategi pengembangan melalui program 
pembuatan tata tertib sarana dan prasarana yang dilakukan dengan tujuan untuk membantu pondok dalam 
melakukan manajemen sarana dan prasarana pondok terutama pada fungsi perawatan. 

 
3. Implementasi pengembangan 

Pada fokus implementasi pengembangan, peneliti membaginya pada beberapa langkah berikut: 
a. Melakukan konsultasi dengan kepala bagian sarana prasarana pondok. 

Setelah melakukan analisis masalah dan kebutuhan pondok, peneliti mencoba melakukan 
pendekatan lanjutan kepada kepala bagian sarana prasarana pondok dengan cara berkonsultasi 
sekaligus menawarkan pembuatan tata tertib sarana dan prasarana pondok. Pada tahap ini 
terdapat respon yang sangat baik dan mempersilahkan peneliti untuk melanjutkan program. 

 
b. Menentukan prioritas 

Secara umum, sebenarnya hampir semua sarana dan prasarana pondok membutuhkan 
tata tertib tertulis. Dalam buku panduan santri, tata tertib hanya ada pada bagian sarana asrama, 
kamar mandi dan tempat menjemur. Namun dalam perancangan program ini peneliti 
bermusyawarah dengan kepala bagian sarana dan prasarana untuk memilah sarana dan prasana 
yang menjadi prioritas utama untuk dibuatkan tata tertib. Penentuan prioritas ini berdasarkan 
urgensitas yang paling mendesak dan dibuktikan juga dengan hasil angket siswa. Antara 
keduanya tidak ada pertentangan dan ditemukan bahwa sarana prasarana yang menjadi prioritas 
utama untuk dibuatkannya tata tertib adalah ruang kelas dan perpustakaan. Meskipun ruang 
perpustakaan belum layak dari aspek luas bangunan dan rasio koleksi buku, namun sangat perlu 
untuk dibuatkan tata tertib supaya perpustakaan bisa dipergunakan meski dengan segala 
keterbatasan.  

 
c. Mengkaji standar operasional pelaksanaan perawatan inventaris 

Sebelum menyusun tata tertib, peneliti mencoba untuk memahami prosedur tertulis terkait 
standar operasional pelaksanaan perawatan inventaris yang ada dalam buku panduan pondok 
pesantren. Hal ini bertujuan agar tata tertib penggunaan dan perawatan sarana prasarana pondok 
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kelak tidak bertentangan dengan aturan yang sudah dibuat pondok. Selain itu juga bertujuan untuk 
mengetahui rasio jumlah sarana dan prasarana yang ada di pondok. 

 
d. Membuat tata tertib pemeliharaan sarana dan prasarana 

Pembuatan tata tertib sebagaimana dipaparkan sebelumnya menyesuaiakan aturan yang 
ada pada buku panduan santri. Tata tertib difokuskan pada penggunaan dan pemeliharaan 
inventaris yang ada di ruang kelas dan perpustakaan. Berikut tata tertib yang berhasil peneliti 
susun terkait penggunaan dan perawatan inventaris di ruang kelas dan perpustakaan: 
 
Tata Tertib Penggunaan Inventaris Ruang Kelas MA Muhammadiyah Darul Arqom 
 

No Tata Tertib Penggunaan Dan Pemeliharaan Ruang Kelas 

1. Santri wajib menggunakan dan memanfaatkan inventaris kelas dengan sebaik-baiknya.  

2. Santri wajib membuat struktur organigram dan menempelnya di dinding kelas 

3.  Santri wajib menjaga kerapihan dan kebersihan kelas terutama saat jam KBM berlangsung 
dengan cara : 
 Menyapu dan mengepel lantai  
 Membersihkan kaca jendela 
 Merapihkan bangku dan meja setelah selesai digunakan 
 Mematikan kipas angin dan lampu setelah selesai digunakan  
 Tidak menyimpan sampah apapun di dalam kolong meja atau tempat lain selain 

tempat sampah. 

4. Santri wajib membuat jadwal piket harian 

5. Santri wajib membersihkan papan tulis setiap kali berganti jam pelajaran 

6. Santri wajib menjaga fasilitas kelas yang ada dengan cara : 
 Tidak mencoret-coret bangku, meja dan fasilitas lainnya yang ada di dalam kelas. 
 Meletakkan kembali fasilitas kelas di tempat semula 
 Tidak menggunakan fasilitas kelas di luar jam pelajaran kecuali sudah izin terlebih 

dahulu kepada kepala bagian sarana dan prasarana. 
 Tidak membanting pintu atau jendela  
 Tidak menghilangkan fasilitas yang ada di dalam kelas. 

7. Ketua kelas wajib memastikan pintu kelas dalam keadaan terkunci setelah selesai 
menggunakan ruang kelas. 

 **Setiap santri yang melanggar tata tertib ini dikenakan sanksi berupa pengurangan 
point sesuai dengan ketetapan yang ada. 
 

 
 
Tata Tertib Penggunaan Perpustakaan MA Muhammadiyah Darul Arqom 
 

No Tata Tertib Penggunaan Dan Perawatan Perpustakaan 

1. Santri wajib mengisi daftar hadir pengunjung di buku yang telah disediakan oleh petugas 
perpustakaan. 
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2. Santri diizinkan mengunjungi perpustakaan pada jam 08.00 – 12.00 (selama jam KBM 
berlangsung) dan tidak mengganggu kegiatan wajib lainnya. 

3. Santri membaca dan merawat buku, majalah, Koran, atau bacaan lain yang disediakan di 
pesantren  
 

4. Santri menaruh dan merapihkan kembali buku bacaan yang telah dibaca ke tempat semula. 

5. Santri dilarang meminjam buku atau bacaan lainnya tanpa izin dari petugas perpustakaan 
 

6. Santri dilarang melakukan jual beli buku, majalah dan sejenisnya tanpa izin pesantren 
 

7. Santri dilarang merusak inventasri perpustakaan, baik buku bacaan dan lain sebagainya 
seperti mencoret buku, merobek buku atau mengilangkan buku. 

8. Santri dilarang membuat kegaduhan di perpustakaan. 

9. Santri dilarang mengotori perpustakaan. 

10. Batas kapasitas maksimum pengunjung perpustakaan adalah 7 orang / 1x kunjungan 

 **Setiap santri yang melanggar tata tertib ini dikenakan sanksi berupa pengurangan 
point sesuai dengan ketetapan yang ada. 
 

 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masalah utama Pondok Pesantren Darul Arqom 
dalam hal sarana dan prasarana adalah pada aspek pemeliharaan. Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana 
menyebakan beberapa sarana dalam kondisi kurang layak pakai. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan 
tersebut adalah dengan mengimplementasikan aturan berupa tata tertib penggunaan sarana dan prasarana pondok. 
Hal ini sesuai dengan analisis kebutuhan yang telah dilakukan sebagai upaya pengembangan dan perbaikan 
pengelolaan sarana dan prasarana di Pondok Pesantren Darul Arqom. Program pengadaan tata tertib diawali 
dengan analisis masalah dan kebutuhan, menentukan prioritas utama sarana yang membutuhkan tata tertib, 
mengkaji standar operasional penggunaan sarana prasarana dan terakhir adalah pembuatan tata tertib penggunaan 
dan perawatan sarana prasarana pondok. 

Berkenaan dengan hasil penelitian yang didapatkan, maka seyogyanya pihak pondok lebih memperhatikan 
penerapan manajemen pesantren khususnya pada pengelolaan sarana dan prasarana pondok. Pihak pondok 
terlebih bagian sarana dan prasarana dapat mengoptimalkan tata tertib yang telah dibuat menjadi sebuah kebijakan 
yang lebih tegas dengan menjalankan punishmen dan reward bagi santri yang melanggar dan mentaati tata tertib. 
Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan pihak pondok mampu untuk menjadikannya sebagai bahan referensi 
dan evaluasi sehingga dapat dilakukan perbaikan nyata di kemudian hari untuk pondok yang lebih maju. Peneliti 
menyadari bahwa penelitian ini masih bersifat sederhana sehingga memerlukan kajian lanjutan yang mungkin bisa 
dikembangkan dan diperkaya dengan penelitian-penelitian selanjutnya. 

  . 
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Abstrak 

Kegiatan pembelajaran ini merupakan salah satu dari program kerja pengabdian kepada 

masyarakat yang berfokus untuk siswa Sekolah Dasar (SD) kelas tinggi (kelas 4, 5, 6) 

mengenai pengajaran materi Matematika, tempat pelaksanaan di daerah Lingkungan 02 

Citatah Dalam RT/RW 04/04 Desa Ciriung. Pemberian pembelajaran Matematika bagi siswa 

untuk dapat membantu memahami materi yang sudah atau belum diberikan oleh guru sekolah 

melalui belajar daring dengan media yang bervariasi. Tujuan dari pembelajaran ini untuk 

memberikan dan mengetahui keterampilan serta pemahaman siswa SD dalam pembelajaran, 

sehingga dapat menumbuhkan rasa keinginan dan semangat dalam belajar Matematika. 

Pengajaran dilaksanakan dengan beberapa kali pertemuan secara berkala selama 2 jam yang 

dimulai pada tanggal 26 Juli 2021 – 18 Agustus 2021, target pembelajaran untuk siswa SD 

kelas tinggi. Metode yang diterapkan dalam proses pembelajaran yaitu tanya jawab 

menggunakan media seperti kartu tebak gambar, teka-teki silang, serta teka-teki mencari kata. 

Hasil dalam kegiatan ini yaitu pengajaran dalam proses pembelajaran matematika SD 

menggunakan media dan metode yang dapat menarik minat siswa sehingga dapat mengikuti 

pembelajaran, selama proses pembelajaran berlangsung siswa dapat aktif menjawab, dan 

memahami materi dengan baik. 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Pembelajaran Matematika, Siswa SD 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika sebagai salah satu ilmu dasar, baik aspek terapannya maupun aspek 

penalarannya, mempunyai peranan penting dalam upaya penguasaan ilmu dan teknologi. Untuk itu pembelajaran 

matematika perlu difungsikan sebagai wahana untuk menumbuh kembangkan kecerdasan, kemampuan, 

keterampilan serta untuk membentuk kepribadian siswa (Sari dkk, 2020). Kemampuan berfikir dan keterampilan 

siswa sejak SD sangat penting dikembangkan melalui pembelajaran Matematika. Pembelajaran matematika 

memang masih ditekankan pada pengahafalan rumus-rumus dan menghitung sehingga menyebabkan kemampuan 

pemahaman siswa tidak bisa berkembang dengan baik (Udayani dkk, 2020).  

Menyadari pentingnya matematika, maka peningkatan hasil belajar matematika siswa di setiap jenjang 

pendidikan perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh untuk keberhasilan proses belajar Matematika. 

Sehingga, untuk meningkatkan hasil belajar siswa juga memerlukan pembelajaran yang lebih inovatif yang 

mendorong siswa dapat belajar mandiri maupun di dalam pembelajaran dalam kelas (Marta, 2018). Proses 

pembelajaran yang berkualitas memiliki berbagai macam cara yang dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan 

menggunakan model pembelajaran yang menarik untuk menambah minat siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran agar tidak merasa bosan dan jenuh. Mengingat pembelajaran matematika yang selalu ditakuti siswa 

dan dianggap sebagai mata pelajaran paling sulit. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu seiring dengan 

perkembangan dan kemajuan dalam dunia pendidikan, pola-pola pengajaran modern mulai dikembangkan dalam 

kegiatan pembelajaran seperti halnya model-model pembelajaran yang lebih inovatif seperti Make a Match dengan 

berbantuan media seperti kartu tebakan (Gayatri dkk, 2018). 

Penggunaan media pembelajaran memiliki peran penting pada mata pelajaran Matematika, karena sebagai 

alat perantara yang dapat mentransfer ilmu lebih mudah terhadap siswa di kelas dalam kegiatan belajar mengajar. 

Menurut (Samura, 2016) Penggunaan media sangat penting, karena berharap siswa dapat mempelajari materi yang 

diajarkan oleh guru. Pada saat ini banyak perkembangan yang terjadi berkaitan dengan media pembelajaran mulai 

dari yang paling tradisional sampai yang paling modern dan untuk menghindari atau mengurangi terjadinya 

kesalahpahaman maka digunakan media sebagai sarana komunikasi. Media yang akan digunakan pun harus sesuai 

dengan metode dan materi agar proses pembelajaran di kelas berjalan lancar.  

Penggunaan media sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk untuk peningkatan 

kualitas pendidikan Matematika. Media pendidikan dapat dipergunakan untuk membangun pemahaman dan 

penguasaan objek pendidikan. Dengan menggunakan media, konsep, dan simbol matematika yang bersifat abstrak 

menjadi konkret. Sehingga kita dapat memberikan pengenalan konsep dan simbol matematika sejak dini, 

disesuaikan dengan taraf berfikir anak (Pajarwati dkk, 2019). 

Pada daerah tempat pelaksanaan kegiatan di Lingkungan 02 Citatah Dalam RT/RW 04/04 Desa Ciriung, 

mayoritas warganya memiliki anak yang masih SD dan kelas tinggi sesuai dengan target pembelajaran Matematika, 

maka pada masa ini anak-anak akan mengasah cara berfikir dan keterampilan melalui pengajaran Matematika. Pada 
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masa pandemi ini sekolah melakukan belajar daring dan banyaknya guru hanya memberikan tugas serta rumus 

hanya melalui buku LKS, terjadilah kendala dalam belajar Matematika yang membuat siswa sulit memahami materi. 

Maka dengan adanya kegiatan belajar ini dapat meningkatkan keinginan belajar Matematika karena menggunakan 

media yang bervariasi agar dapat mudah diterima oleh siswa. Selain itu, dapat menarik minat siswa sehingga dapat 

mengikuti pembelajaran, selama proses pembelajaran berlangsung siswa dapat aktif menjawab, dan memahami 

materi dengan baik. 

I. METODOLOGI 

Program kegiatan pembelajaran Matematika SD untuk siswa kelas tinggi dilaksanakan untuk memberikan 

pengajaran mengenai materi Matematika yang sudah dan belum diajarkan di sekolah, sehingga dapat mengasah 

kemampuan berhitung dan memahami materi yang disampaikan. Pemberian materi Matematika SD ini dilakukan 

secara berkala 2 jam dalam beberapa hari yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2021 – 18 Agustus 2021. Fokus 

dan target pembelajaran Matematika SD yang dilaksanakan adalah kelas tinggi yaitu 4, 5, 6 agar materi yang 

diberikan dapat sesuai dan dipahami dengan mudah dan baik oleh siswa, dalam pengajaran pun menggunakan 

metode tanya jawab agar siswa dapat aktif dalam proses belajar. Menurut (Abdika dkk, 2019) Metode Tanya jawab 

dapat membuat terjadinya interaksi guru dan siswa yang aktif, dapat membuat pelajaran lebih menarik, menimbulkan 

minat, dan motivasi serta perhatian siswa terhadap pelajaran yang disampaikan. Metode dapat mengetahui sejauh 

mana pemahaman siswa terhadap pelajaran dan dapat mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan serta 

mengembangkan keberanian serta keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. 

Menerapkan metode tersebut dapat disatukan dengan media belajar agar pembelajaran semakin menarik. 

Media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi seperti kartu tebak gambar, teka-teki silang, serta teka-

teki mencari kata. Media sebagai alat perantara yang dapat mentransfer ilmu kepada siswa dan dapat mengurangi 

terjadinya kesalahpahaman maka penting untuk menerapkan media sebagai sarana komunikasi. Media yang akan 

digunakan pun harus sesuai dengan metode dan materi agar proses pembelajaran di kelas berjalan lancar. Selain 

itu, media berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang termasuk untuk peningkatan kualitas pendidikan 

Matematika. 

 Proses pembelajaran dilakukan dengan observasi untuk melihat kemampuan yang dimiliki siswa dengan 

bertanya menggunakan kartu tebakan, selanjutnya belajar materi secara bertahap dengan media pembelajaran, 

dalam proses belajar selalu menerapkan tanya-jawab agar siswa memahami materi yang telah disampaikan, dan 

pada pertemuan terakhir melakukan tebak teka-teki serta meninjau kembali materi yang telah dipelajari dari awal 

hingga akhir.  
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II. HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran Matematika SD untuk siswa kelas tinggi (kelas 4, 5, 6) dilaksanakan 

selama 2 jam dalam beberapa kali pertemuan yang dimulai pada tanggal 26 Juli 2021 – 18 Agustus 2021, dimana 

setiap pertemuan siswa akan diberikan materi yang berbeda secara bertahap. Respon siswa yang diawali  dengan 

bosan dapat berubah secara perlahan serta bertahap karena metode dan media yang diterapkan dengan materi 

sehingga siswa dapat mengikuti dengan baik dan cukup antusias. Dalam proses belajar dapat memahami 

kemampuan siswa, sehingga dapat membuat siswa untuk meningkatkan kecerdasan, kemampuan, keterampilan.  

Berdasarkan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan dimasa pandemi ini dapat membantu 

dari kendala yang dialami oleh siswa. Dalam pembelajaran yang dilakukan terdapat beberapa kali, pertemuan 

pertama dengan melakukan observasi dengan bertanya menggunakan kartu tebakan mengenai bilangan bulat, 

angka satuan-ratusan, bilangan ganjil dan genap. Pertemuan kedua, belajar materi Operasi hitung bilangan bulat 

campuran dan mengenalkan cara menghitung perkalian menggunakan Jarimatika. Pertemuan ketiga, belajar 

mengenai materi FPB dan KPK. Pertemuan keempat, belajar materi Operasi hitung pecahan. Pertemuan kelima, 

belajar mengenai materi Bilangan romawi. Pertemuan keenam, belajar materi Pengukuran (panjang dan berat). 

Pertemuan ketujuh, belajar materi Penyajian dan pengolahan data. Pada hasil, proses yang bertahap dalam kegiatan 

ini mengalami perubahan secara perlahan yang dapat dirasakan oleh siswa. Dalam pembelajaran terdapat beberapa 

siswa yang cepat tanggap dan siswa yang lambat karena kesulitan memahami, namun tetap diberikan bimbingan 

secara perlahan. 

Adanya media pembelajaran sebagai alat bantu penunjang proses pembelajaran agar lebih menarik dan 

bermanfaat, seperti kartu tebak gambar, teka-teki silang, serta teka-teki mencari kata. Dengan adanya media maka 

menjadikan siswa lebih tertarik, dapat mengembangkan kemampuan dalam berhitung, serta dapat aktif dalam 

pembelajaran. Keberhasilan dalam memilih metode dan media dapat dirasakan karena dengan mudah dapat belajar 

Matematika SD. Siswa yang belajar ini tentu mendapatkan materi Matematika menggunakan cara yang menarik, 

namun tak hanya itu saja tetapi meningkatkan rasa percaya diri karena sudah aktif dalam mengikuti pelajaran. Media 

yang digunakan dapat membuat siswa lebih aktif, paham, dan antusias karena pertama kali belajar dengan 

menggunakan media, adanya rasa penasaran terhadap hal baru, serta materi yang diajarkan perlu divisualisasikan 

dalam bentuk yang lebih nyata atau kongkrit sehingga dapat meningkatkan daya berfikir, selain itu media dapat 

dibuat dengan sederhana namun menarik dapat menjadi alat komunikasi dalam belajar. 

Media pembelajaran yang digunakan tentu berkaitan dengan prinsip belajar seperti keterlibatan langsung dan 

tantangan. Menurut (Ali, 2015) Prinsip belajar keterlibatan langsung adalah dalam diri peserta didik terdapat banyak 

kemungkinan dan potensi yang akan berkembang. Potensi yang dimiliki peserta didik berkembang ke arah tujuan 

yang baik dan optimal, jika diarahkan dan punya kesempatan untuk mengalaminya sendiri. Dalam proses 

pembelajaran membutuhkan keterlibatan langsung peserta didik. Untuk dapat melibatkan keaktifan dan keterlibatan 
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siswa maka dapat merancang pembelajaran secara sistimatis, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan karakteristik mata pelajaran. Sedangkan, prinsip belajar 

tantangan adalah peserta didik yang dapat berkembang dan berusaha mencapai tujuan, maka pendidik harus 

memberikan tantangan dalam kegiatan pembelajaran. Tantangan dalam kegiatan pembelajaran dapat diwujudkan 

melalui bentuk kegiatan, bahan, dan alat pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan tersebut. Adanya tantangan yang 

dihadapi peserta didik dapat menjadikannya lebih bergairah untuk mengatasinya.  

Pemberian salah satu media pembelajaran yaitu teka-teki pada materi Matematika dapat menghasilkan suatu 

tantangan seperti games yang dapat meningkatkan rasa penasaran dan semangat, sehingga memacu siswa untuk 

berfikir dan dapat menjawab dengan benar. Selain itu, dapat melibatkan siswa secara langsung dan aktif untuk 

mengalaminya sendiri agar potensi yang dimiliki dapat berkembang ke arah tujuan yang baik dan optimal. 

III. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Kegiatan pembelajaran Matematika SD yang telah dilakukan di Desa Ciriung merupakan salah satu solusi 

yang dapat membantu siswa yang terkendala karena belajar daring yang sulit untuk dimengerti. Fokus kegiatan ini 

untuk siswa kelas tinggi dengan menggunakan metode dan media yang sesuai dapat meningkatkan keinginan 

belajar matematika karena menggunakan media yang bervariasi agar dapat mudah diterima oleh siswa. Selain itu, 

dapat menarik minat siswa sehingga dapat mengikuti pembelajaran, selama proses pembelajaran berlangsung siswa 

dapat aktif menjawab, dan memahami materi dengan baik. Selama proses pembelajaran menggunakan metode 

tanya jawab dan media kartu tebak gambar, teka-teki silang, serta teka-teki mencari kata dapat memberikan suatu 

pengalaman baru dalam belajar Matematika, sehingga siswa tidak mudah merasa bosan dan dapat memahami 

materi dengan baik. 
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TABEL DAN GAMBAR 

Tabel 1 Kegiatan Pembelajaran Matematika SD 

NO 
HARI/ 

TANGGAL 
KEGIATAN 

CATATAN 

PELAKSANAAN 
KETERANGAN 

1 Senin 

26-07-2021 

Bimbingan 

pelajaran 

Matematika SD 

Pelaksanaan 

kegiatan bimbingan 

siswa SD kelas tinggi 

dilaksanakan di 

tempat rekan (rumah 

Avifah), pada pukul 

15.00-17.00 WIB 

Kegiatan yang dilakukan yaitu observasi untuk 

melihat kemampuan yang dimiliki anak dengan 

metode tanya-jawab berbantuan kartu tebakan 

pada materi bilangan  bulat, angka satuan – 

ratusan, bilangan ganjil dan genap, serta 

menjelaskan secara singkat materi 

menggunakan papan tulis. 

2 Selasa  

27-07-2021 

Bimbingan 

pelajaran 

Matematika SD 

Pelaksanaan 

kegiatan bimbingan 

siswa SD kelas tinggi 

dilaksanakan di 

tempat rekan (rumah 

Avifah), pada pukul 

15.00-17.00 WIB 

Kegiatan yang dilakukan yaitu mengulas 

kembali materi yang telah diajarkan dan materi 

baru yaitu tentang Operasi hitung bilangan bulat 

campuran serta mengenalkan cara berhitung 

perkalian menggunakan Jarimatika. Metode 

yang diterapkan adalah ceramah dan tanya-

jawab dengan berbantuan papan tulis. 

3 Rabu 

28-07-2021 

Bimbingan 

pelajaran 

Matematika SD 

Pelaksanaan 

kegiatan bimbingan 

siswa SD kelas tinggi 

dilaksanakan di 

tempat rekan (rumah 

Avifah), pada pukul 

15.00-17.00 WIB 

Kegiatan yang dilakukan yaitu mengulas 

kembali materi yang telah diajarkan dan materi 

baru yaitu FPB dan KPK. Metode yang 

diterapkan adalah ceramah dan tanya-jawab 

dengan berbantuan papan tulis. 

4 Senin  

02-08-2021 

Bimbingan 

pelajaran 

Matematika SD 

Pelaksanaan 

kegiatan bimbingan 

siswa SD kelas tinggi 

dilaksanakan di 

tempat rekan (rumah 

Avifah), pada pukul 

15.00-17.00 WIB 

Kegiatan yang dilakukan yaitu mengulas 

kembali materi yang telah diajarkan dan materi 

baru yaitu Operasi hitung pecahan. Metode 

yang diterapkan adalah ceramah dan tanya-

jawab dengan berbantuan papan tulis. 

5 Senin  

09-08-2021 

Bimbingan 

pelajaran 

Matematika SD 

Pelaksanaan 

kegiatan bimbingan 

siswa SD kelas tinggi 

dilaksanakan di 

tempat rekan (rumah 

Avifah), pada pukul 

15.00-17.00 WIB 

Kegiatan yang dilakukan yaitu mengulas 

kembali materi yang telah diajarkan dan materi 

baru yaitu Bilangan romawi. Diakhir bermain 

games kartu tebak angka romawi. Metode yang 

diterapkan adalah ceramah dan tanya-jawab 

dengan berbantuan kartu tebakan angka 

romawi dan papan tulis. 

6 Selasa  

10-08-2021 

Bimbingan 

pelajaran 

Matematika SD 

Pelaksanaan 

kegiatan bimbingan 

siswa SD kelas tinggi 

Kegiatan yang dilakukan yaitu mengulas 

kembali materi yang telah diajarkan dan materi 

baru yaitu Pengukuran (panjang dan berat). 
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dilaksanakan di 

tempat rekan (rumah 

Avifah), pada pukul 

15.00-17.00 WIB 

Metode yang diterapkan adalah ceramah dan 

tanya-jawab dengan berbantuan gambar 

mengenai alat-alat pengukuran, papan tulis, 

serta bermain games teka-teki mencari kata. 

7 Rabu  

11-08-2021 

Bimbingan 

pelajaran 

Matematika SD 

Pelaksanaan 

kegiatan bimbingan 

siswa SD kelas tinggi 

dilaksanakan di 

tempat rekan (rumah 

Avifah), pada pukul 

15.00-17.00 WIB 

Kegiatan yang dilakukan yaitu mengulas 

kembali materi yang telah diajarkan dan materi 

baru yaitu Penyajian dan pengolahan data. 

Metode yang diterapkan adalah ceramah dan 

tanya-jawab dengan berbantuan papan tulis, 

serta bermain games kartu tebakan. 

8 Rabu 

18-08-2021 

Bimbingan 

pelajaran 

Matematika SD 

Pelaksanaan 

kegiatan bimbingan 

siswa SD kelas tinggi 

dilaksanakan di 

tempat rekan (rumah 

Avifah), pada pukul 

15.00-17.00 WIB 

Kegiatan yang dilakukan yaitu review materi 

yang sudah diajarkan menggunakan teka-teki 

silang berhadiah dengan memberikan 

penjelasan singkat agar dapat mengingat 

kembali dan pemberian bingkisan berupa alat 

tulis dan snack sebagai tanda apresiasi 

semangat belajar dan terima kasih. 

Sumber: Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Matematika SD di Desa Ciriung (2021) 

 
Sumber: Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Matematika SD di Desa Ciriung (2021) 

Gambar 1 Kegiatan Proses Pembelajaran Matematika SD 

 
Sumber: Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Matematika SD di Desa Ciriung (2021) 
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Gambar 2 Kegiatan Proses Pembelajaran Matematika SD menggunakan Media  

 
Sumber: Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Matematika SD di Desa Ciriung (2021) 

Gambar 3 Kegiatan Proses Pembelajaran Matematika SD menggunakan Media 

 
Sumber: Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Matematika SD di Desa Ciriung (2021) 

Gambar 4 Media Pembelajaran 

 
Sumber: Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Matematika SD di Desa Ciriung (2021) 

Gambar 5 Foto Bersama Siswa SD Kelas Tinggi 
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Abstract 

Latar Belakang – Dalam menunjang keprofesionalan guru dalam mengajar dan mendidik di sekolah, 

guru diharuskan melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Namun tantangan yang dihadapi guru 

Sekolah Dasar (SD) yang sering muncul antara lain: (a) kurangnya minat menulis seorang guru; (b) 

kesibukan dan keterbatasan waktu guru; (c) kurangnya pengetahuan tentang PTK; dan kurangnya bahan 

penunjang yang memadai seperti perangkat komputer dan kuota internet. Terlebih pada masa pandemik 

Covid-19 mulai Maret 2020 sampai sekarang menambah permasalahan guru melaksanakan penelitian 

tindakan kelas di sekolah. 

Tujuan – Tujuan penelitian untuk menganalisis kesulitan guru SD dalam melaksanakan penelitian 

tindakan kelas selama pandemik Covid-19. 

Desain/Metodologi/Pendekatan – Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi 

kasus. Subjek responden yang digunakan merupakan guru SD dengan jumlah 95 guru. Kegiatan 

penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2021. Prosedur pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara mendalam secara tertulis melalui google form dan wawancara lisan untuk menguatkan 

hasil penelitian. Selanjutnya proses analisis hasil dan temuan penelitian dilakukan secara deskriptif. 

Temuan – Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan jumlah guru yang 51.6% guru belum 

pernah melaksanakan PTK sedangkan 48.4% pernah melaksanakan penelitian tindakan kelas di sekolah. 

Analisis kesulitan guru-guru sekolah dasar dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas di masa 

pandemik Covid-19, yakni: kemauan pribadi guru, pemahaman metode penelitian, kemampuan dalam 

menulis karya tulis ilmiah, pengembangan kompetensi pedagogik guru, dan interaksi pembelajaran daring 

guru dan siswa. Guru SD mengungkapkan perlunya waktu yang cukup untuk merancang dan 

melaksanakan penelitian tindakan kelas serta mendapatkan fasilitas yang memadai selama pembelajaran 

jarak jauh/daring. Selain itu, perlu adanya kegiatan yang menunjang para guru untuk membimbing dalam 

menyusun penelitian tindakan kelas.  

Batasan Penelitian – Menambah waktu pelaksanakan dalam kegiatan pengumpulan data dan 

menambah jumlah responden yang diteliti. 

Orisinalitas/nilai – Temuan menunjukkan bahwa guru selama pembelajaran jarak jauh pada masa 

pandemik Covid-19 memiliki kesulitan yang hampir sama dengan pembelajaran tatap muka. Rendahnya 

motivasi dan minat untuk melaksanakan PTK dan kurang pemahaman tentang metode PTK. Hal yang 

baru dipengaruhi fasilitas/perangkat pembelajaran daring yang harus dimiliki baik guru maupun siswa 

menambah penyebab guru kesulitan dalam menyusun PTK. 

 

Keywords: analisis, kesulitan guru sd, pandemik covid-19, penelitian tindakan kelas 

I. PENDAHULUAN 

Guru yang profesional memiliki keahlian, tanggung jawab, dan rasa kebersamaan yang didukung oleh 

etika profesi yang kuat.Untuk itu diharapkan guru telah memiliki intelektual sosial, spiritual, pribadi, 

moral dan profesional penguasaan-penguasaan kompetensi profesional sebagai landasan kerja. Guru 
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profesional indektik memiliki keahlian baik yang menyangkut materi keilmuan yang dikuasai maupun 

keterampilan metodologi, dimana keahlian yang harus dimiliki oleh guru yang profesional diperoleh 

melalui proses pendidikan dan latihan yang diprogramkan serta terstruktur secara khusus (Iswari et al., 

2017). Tugas utama guru, selain mendidik adalah mengajar sebagai pengajar, guru dihadapkan pada 

tuntutan profesi untuk melakukan upaya perbaikan atas kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan 

tugasnya. Secara empiris, guru yang berpengalaman mengajar secara tidak disadari telah melakukan 

sejumlah kegiatan tambahan yang tidak tercantum dalam satuan pelajaran tetapi ia telah melaksanakan 

Penelitian Tindakan Kelas (Afandi, 2011). Guru masih menghadapi kendala dan hambatan dalam 

meningkatkan profesional guru khususnya penelitian. Apalagi kenaikan pangkat/golongan pada guru 

membutuhkan waktu yang relatif lama. Hal tersebut disebabkan karena para guru mengalami kesulitan 

dalam membuat karya ilmiah (Santoso et al., 2019). 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Jabatan Guru dan Angka Kredit memberlakukan mulai Januari 2013. Salah satu poin menjelaskan 

terkait materi petunjuk teknis pelaksanaan kinerja guru yang profesional dan melaksanakan serta 

membuat laporan hasil penelitian di bidang pendidikan utama, yakni Penelitian Tindakan Kelas 

(Susilowati, 2018). Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mengamati kejadian-kejadian dalam kelas dengan tujuan mengungkap penyebab berbagai permasalahan 

pembelajaran yang dihadapi seperti kesulitan siswa dan berusaha memberikan pemecahan masalah berupa 

tindakan tertentu untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar (Asrori & Rusman, 2020). 

Penulisan permasalahan ini menjadi latar belakang program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dosen 

FKIP Universitas Djuanda Bogor dengan berbagai kesulitan yang dihadapi para guru terlebih di masa-

masa pandemik Covid-19. Beberapa masalah yang dihadapi guru dalam melaksanakan penelitian 

tindakan kelas dipengaruhi oleh minat guru menulis PTK dalam kategori sangat rendah yaitu sebesar 

50,93%. Hal ini karena motivasi, pengetahuan maupun wawasan baru mengenai perkembangan 

pendidikan dan proses pembelajaran yang akan di gunakan dikelas yang diajarkan (Sakdiah, 2021). 

Selanjutnya temuan dari hasil penelitian (Handayani & Rukmana, 2020) yang mengungkapkan informasi 

bahwa guru kurang paham mengenai pelaksanaan PTK, terhadap penulisan proposal PTK, melaporkan 

hasil PTK, dan tingkat kepercayaan diri guru dalam melakukan PTK, serta pengalaman guru dalam 

melakukan PTK. Padahal hampir setiap tahun yang dihadapi para guru di kelas selalu berubah, maka 

permasalahan yang dihadapi juga akan berbeda-beda. Untuk itulah maka perlu selalu berusaha mencari 

cara/model untuk mengatasi lewat kegiatan penelitian (Susilowati, 2018). 

Kesulitan-kesulitan yang lain yang dihadapi guru berkaitan dengan kegiatan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan dan memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan 

pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran dan memanfaatkan PTK meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu (Hidayat & Mariam, 2018). Selain itu, penelitian 

tindakan kelas dapat digunakan untuk memecahkan masalah kelas seperti kurangnya keterampilan 

berpikir kritis, motivasi rendah, dan kurangnya kegiatan. Ini juga meningkatkan prestasi siswa dalam 

mempelajari ekonomi. Dampak yang diharapkan para guru menjadi lebih percaya diri karena dapat 

mengetahui apakah siswa belajar dari pelajaran di kelas. Namun, masalah terjadi dalam menerapkan 

penelitian tindakan kelas seperti mengidentifikasi masalah, mengusulkan tinjauan literatur dan 

menganalisis data (Wulandari et al., 2019). 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas merupakan kegiatan ilmiah dan bermetode yang dilakukan oleh guru/peneliti di 

dalam kelas dengan mengunakan tindakan-tindakan untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. 

Ilmiah yaitu suatu yang bersifat atau berada dalam keilmuan dan metode yaitu cara berfikir, obyektif, 

rasional, sistematis berdasarkan fakta untuk menemukan, membuktikan, mengembangkan dan 

mengevaluasi suatu pengetahuan (Afandi, 2011). Hal ini akan mengarahkan tujuan penelitian tindakan ke 

dalam tiga area yaitu; (1) untuk memperbaiki praktik; (2) untuk pengembangan profesional dalam arti 

meningkatkan pemahaman para praktisi terhadap praktik yang dilaksanakannya; serta (3) untuk 

memperbaiki keadaan atau situasi di mana praktik tersebut dilaksanakan (Djajadi, 2019). Tujuan ideal 

dari semua guru di kelas adalah untuk meningkatkan praktik profesionalnya, sekaligus hasil belajar siswa 

dan penelitian tindakan merupakan satu sarana efiktif untuk mewujudkan tujuan ini (Miaz, 2015).  
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Penelitian Tindakan Kelas memiliki tiga kata utama yang masing-masing kata mempunya arti (Afandi, 

2014), yakni Penelitian-merupakan kegiatan ilmiah dengan menggunakan metode yang berdasarkan fakta 

untuk menemukan, membuktikan, mengembangkan dan mengevaluasi suatu pengetahuan, dalam hal ini 

dapat meningkatkan mutu pembelajaran. Tindakan merupakan kegiatan yang sengaja dilakukan dengan 

tujuan tertentu, yang dalam penelitian berbentuk rangkaian siklus yang terdiri dari perencanaan, tindakan, 

observasi dan refleksi. Kelas-sekelompok siswa yang dalam waktu dan mengikuti pembelajaran yang 

dilaksanakan guru yang sama. 

Penelitian Tindakan Kelas adalah aplikasi penelitian alternatif yang mudah dilakukan selama proses 

belajar mengajar. Penelitian tindakan kelas akan mengasah keterampilan guru dalam mengajar dengan 

aplikasi penelitian metodologis sederhana. Peneliti mendorong untuk membuat catatan tentang kegiatan 

kelas, melakukan tindakan, mengamati, dan membuat refleksi (Purohman, 2018).  

Kesulitan Guru dalam Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas 

Masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menyusun PTK dan melaksanakannya di kelas. 

Lemahnya kemampuan mereka dalam menyusun PTK disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan atau 

pemahaman mereka tentang PTK secara praktek (Fitria et al., 2019). Guru masih “enggan” untuk  

melakukan penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan menyusun karya ilmiah, padahal PTK dan karya ilmiah 

ilmiah lainnya sangat diperlukan guru untuk memperoleh angka kredit karya. Hal ini disebabkan karena 

kurang mempunyai pengetahuan dan keterampilan(Triwardhani, 2021).  

Faktor permasalahan guru kesulitan dalam melakukan Penelitian Tindakan Kelas adalah Guru kesulitan 

dalam membagi waktu mengajar dengan kegiatan melakukan Penelitian Tindakan Kelas, Guru kesulitan 

dalam menentukan permasalahan yang terjadi dalam kelas untuk dijadikan penelitian, Guru masih 

kesulitan untuk memulai latar belakang proposal Penelitian Tindakan Kelas yang terstruktur dan 

sistematis, Guru belum memahami dengan baik siklus-siklus dalam Penelitian Tindakan Kelas, Guru 

masih kesulitan memahami metodologi penelitian, serta kurangnya pemahaman akan Penelitian Tindakan 

Kelas(Daud & Kaleka, 2020) 

Faktor diri sendiri, faktor sosial dan faktor emosional, masing-masing berpengaruh secara signifikan 

dalam mempengaruhi minat guru menulis PTK. Hal ini karena motivasi, pengetahuan maupun wawasan 

baru mengenai perkembangan pendidikan dan proses pembelajaran yang akan di gunakan dikelas yang 

diajarkan. Sedangkan faktor sosial dipengaruhi dengan teman sejawat dan keinginan untuk menjadi 

menjadi panutan atau teladan bagi guru yang lain. Selanjutnya faktor social mencakup kesenangan dan 

kebanggaan yang dirasakan oleh guru sebagai peneliti (Sakdiah, 2021). 

Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa guru belum lengkap dalam menuliskan judul, ada 

kesalahan dalam sistematika proposal PTK, mengalami kesulitan dalam menulis latar belakang, dan 

referensi yang terlalu minim, dan penelitian yang relevan dalam bentuk angka (Palobo & Tembang, 2019). 

Lebih lanjut guru-guru masih cukup kesulitan dalam menyusun latar belakang, menentukan permasalahan 

dalam PTK, serta pemahaman tentang siklus PTK.  

Menurut Noorjannah, (2014) ada beberapa factor yang menyebabkan guru sulit menuliskan PTK, yakni 

(1) motivasi guru dalam menulis yang masih rendah, (2) tidak memiliki cukup waktu luang, (3) 

kurangnya pemahaman tentang teknik penulisan, (4) kesulitan dalam mencari data, (5) gagap teknologi, 

(6) tidak memiliki buku referensi, (7) maraknya jasa pembuatan karya tulis, (8) kurang berfungsinya 

kegiatan MGMP dalam menyosialisasikan penulisan karya tulis, dan (9) kurangnya sosialisasi dari 

sekolah/lembaga.  

 

III. METODOLOGI 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek responden yang 

digunakan merupakan guru SD dengan jumlah 95 guru. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan 

Agustus sampai Oktober 2021. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam 

secara tertulis melalui google form dan wawancara lisan untuk menguatkan hasil penelitian. Selanjutnya 

proses analisis hasil dan temuan penelitian dilakukan secara deskriptif. 
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IV. HASIL DAN DISKUSI 

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan jumlah guru yang 51.6% guru belum pernah 

melaksanakan PTK sedangkan 48.4% pernah melaksanakan penelitian tindakan kelas di sekolah. Berikut 

data pengalaman guru SD dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas yang dikumpulkan pada bulan 

Agustus 2021. 

 

 
Gambar 1. Data Guru SD tentang Pengalaman dalam Menyusun PTK 

 

Guru sekolah dasar belum banyak yang melaksankan penelitian tindakan kelas berdasarkan kuesioner 

tersebut. Selanjutnya berdasarkan minat dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas ditemukan bahwa 

pembelajaran tematik terpadu dengan muatan pelajaran matematika paling banyak ingin diteliti, 

dilanjutkan bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKn.  

Analisis kesulitan guru-guru sekolah dasar dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas di masa 

pandemik Covid-19. Selanjutnya hasil analisi dari hasil penelitian dapat ditemukan penyebab guru 

kesulitan guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas di masa pandemik Covid-19, yaitu: (1) 

kemauan pribadi guru, (2) pemahaman metode penelitian, (3) kemampuan dalam menulis karya tulis 

ilmiah, (4) pengembangan kompetensi pedagogik guru, dan (5) interaksi pembelajaran daring guru dan 

siswa. 

Pertama, guru mengalami kesulitan berkaitan dengan kemauan secara pribadi guru. Guru tidak 

memiliki kemauan yang tinggi untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas. Hal ini dikarenakan 

motivasi dan minat guru dalam menyusun penelitian PTK masih rendah. Selain motivasi dan minat 

menulis rendah, guru menyebutkan masalah waktu dan beban mengajar per minggu menjadikan guru 

kesulitan guru dalam melaksanakan penulisan PTK. Guru harus memiliki kemauan yang tinggi, motivasi 

dan memperbanyak literasi ketika akan menyusun penelitian tindakan kelas. Jika guru mampu 

meningkatkan kemauan untuk melaksanakan penelitian PTK maka akan membantu untuk kenaikan 

pangkat/golongan guru. Hal yang senada juga disampaikan (Mahfud, 2019) faktor penyebab guru 

kesulitan membagi waktu mengajar dengan kegiatan melakukan PTK. Guru memiliki kesibukan dengan 

aktivitas diri, masalah waktu dan biaya, lemahnya budaya membaca terkait PTK, kurangnya pengalaman 

guru dan perlunya dukungan dari pihak sekolah dalam melaksanakan PTK (Putriani, 2016). Guru perlu 

meningkatkan motivasi dalam melaksanakan PTK dan guru memperoleh pengalaman langsung dalam 

menyusun proposal PTK (Handayani & Rukmana, 2020). Guru harus menjadi pendidik yang cerdas, 

menyenangkan dan menjadi teladan. Begitu pula sekolah harus menciptakan sistem yang mendukung 

lahirnya sikap profesionalitas guru (Anggranei, 2020). Penelitian tindakan merupakan instrumen yang 

berharga untuk mempromosikan pertumbuhan keyakinan diri guru dan siswa melalui pengalaman belajar 

positif tambahan (Cabaroglu, 2014). 

Kedua, guru mengalami kesulitan berkaitan dengan pemahaman terhadap metode penelitian tindakan 

kelas. Guru menyebutkan bahwa kesulitan dimulai dalam mencari topik permasalahan awal untuk 

menulis PTK mencari kajian teori, memahami sistematika atau prosedur penelitian tindakan kelas, proses 

dalam melaksanakan PTK  seperti apa yang harus dilakukan dalam siklus, mengolah data hasil penelitian 

PTK, dan menyusun laporan PTK. Guru-guru belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang 
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penelitian tindakan kelas, guru juga mengalami kesulitan dalam melakukan penyusunan artikel ilmiah 

(Pursitasari, 2014).  

Guru kesulitan dalam kegiatan-kegiatan seperti menuangkan gagasan uraian yang terstruktur, 

mendiagnosa permasalahan yang terjadi di dalam kelas, memahami metodologi penelitian, kajian teori 

dan daftar pustaka, dan melakukan siklus-siklus dalam PTK (Handayani & Rukmana, 2020). Selanjutnya 

Hasil penelitian (Rasita et al., 2016) berdasarkan indikator yang menunjukkan persentase dalam aspek 

Perencanaan PTK mampu mencapai rata-rata 74,57%, aspek Tindakan PTK rata-rata mencapai 82,76%, 

Pengamatan PTK mampu mencapai rata-rata 73,11%, dan Refleksi PTK mampu rata-rata mencapai 

70,85%. Jadi guru atau peneliti paling mudah memahami pada aspek tindakan. 

Masalah yang lain juga terkait kegiatan penafsiran data hasil PTK, membutuhkan kemampuan peneliti 

untuk menemukan makna dari hasil analisis. Pelaksanaan penafsiran misalnya dengan mengkontekskan 

hasil analisis dalam kelas yang sedang diteliti dengan literatur, demikian juga dapat dilakukan dengan 

mempertanyakan mengapa dan karena apa kesimpulan analisis data disimpulkan demikian (Suprianto, 

2011). 

Ketiga, guru mengalami masalah berkaitan dengan kemampuan dalam menulis karya tulis ilmiah. 
Guru mengungkapkan kurangnya kemampuan menulis dikarenakan belum memahami kalimat baku 

dalam membuat karya tulis ilmiah dan masalah waktu yang cukup untuk berlatih menulis karya tulis 

ilmiah termasuk penulisan penelitian tindakan kelas dan artikel jurnal guru. Selain itu, guru menjelaskan 

bahwa jika guru sering melaksanakan penelitian tindakan kelas maka pengalaman akan meningkat 

sehingga meningkatkan motivasi guru dalam menyusun karya tulis ilmiah. Hasil penelitian 

Nilakusmawati et al., (2016) disebabkan karena terbatas pengetahuan dan keterampilan guru dalam 

membuat ptk, terbatasnya kemampuan dalam tata tulis ilmiah, terbatasnya buku referensi/acuan, kurang 

siapnya akan dasar teori dan pustaka, kesulitan mencari tema penelitian, kesulitan dalam metodologi dan 

tidaknya adanya bimbingan dari kepala sekolah, guru senior, maupun tenaga ahli atau dosen. Guru dan 

para peneliti perlu memperhatikan gaya selingkungan dari pedoman/panduan penulisan penelitian. 

Jika guru mampu membiasakan diri untuk melaksanakan penulisan karya tulis ilmiah seperti PTK dengan 

baik maka dapat memperbaiki mutu pembelajaran bahkan juga dapat meningkat prestasi belajar siswa 

(Supriyanto, 2017). Kemampuan menulis karya ilmiah dapat ditingkatkan melalui upaya pembentukan 

tim pembimbing penulisan karya ilmiah guru yang bertugas untuk memeriksa, meluruskan, dan 

mematangkan materi yang ditulis oleh guru. Guru-guru akan dibimbing secara teknis, isi, dan penggunaan 

bahasa. Tim pembimbing terdiri dari pihak manajemen sekolah dan guru-guru senior yang mengerti 

tentang penulisan karya ilmiah, serta pihak-pihak lain di sekolah yang dianggap mampu mengemban 

tugas tersebut (Sembiring, 2007). 

Keempat, guru mengalami kesulitan dalam mengembangkan kompetensi pedagogik, hal ditunjukkan 

bahwa guru sering kali kesulitan mengajarkan materi yang tepat kepada siswa. Pembelajaran di kelas 

yang dilakukan guru terkesan menjadi rutinitas yang berulang-ulang dengan pendekatan/model/strategi 

pembelajaran yang sama.  Selanjutnya guru jarang melaksanakan tindak lanjut dalam pembelajaran 

sehingga kegiatan refleksi akan hasil belajar siswa dan guru tidak dapat diketahui secara langsung. Para 

guru harus meningkatkan literasi terhadap inovasi pendidikan dan metode pembelajaran yang untuk 

menghadapi tantangan pembelajaran di masa yang depan. Selanjutnya guru juga dapat dibantu oleh 

pasangan atau ahli. Dua faktor penting dalam penelitian tindakan kelas penggunaan media pengajaran dan 

gaya mengajar (Rithaudin, 2006). 

Para guru lebih kompeten dan lebih profesional sehingga guru bisa menemukan sendiri permasalahan 

yang dihadapi di kelas dan menemukan solusi permasalahan sesuai dengan Standar Proses yang 

ditetapkan oleh pemerintah (Giyarsih, 2021). Oleh karena itu, penelitian tindakan kelas secara kolaborasi 

yang harus dilakukan guru dan dosen sebagai tim peneliti, serta melibatkan guru supervisi sebagai 

pengamat (Nurhasanah et al., 2020). PTK yang dilaksanakan kolaboratif dapat memudahkan bagi guru 

untuk menghasilkan karya tulis ilmiah. 

Guru harus mampu memecahkan masalah perilaku anak-anak dan mengembangkan teknik pengajaran 

mereka dengan menggunakan penelitian untuk meningkatkan pembelajaran. Kemampuan guru dalam 

mengembangkan diri tanpa ahli dari luar dengan refleksi, berbagi, berkonsultasi dengan proses penelitian 

kepada kolega di sekolah yang sama atau kelompok orang dalam profesi yang sama. Proses ini adalah 

cara pembangunan berkelanjutan terkait dengan konteks sekolah untuk meningkatkan hasil siswa dan 

guru, terutama (Meesuk et al., 2020).  

Kelima, guru mengalami kesulitan terkait perangkat pembelajaran daring yang dibutuhkan guru dan 

siswa selama pembelajaran di masa pandemik. Pemahaman siswa menjadi rendah terhadap materi yang 

disampaikan guru dan banyak orang tua yang mengeluhkan pembelajaran daring. Selanjutnya minim 
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fasilitas yang memadai dalam pembelajaran daring yang dimiliki siswa, keterbatasan kuota internet, dan 

gangguan internet sehingga menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan secara lancar. Akhirnya 

para guru, enggan dan tidak mau melaksanakan penelitian tindakan kelas. Guru dapat memulai dengan 

memilih masalah untuk PTK, pilihlah masalah yang cukup besar dan strategis, pilihlah masalah yang 

disenangi, sesuai dengan masalah yang ada di kelas sehingga dapat memecahkan masalah dan memberi 

manfaat yang jelas (Ekawarna et al., 2021).  

Inovasi pembelajaran yang dapat dilakukan misalnya guru dengan memadukan aplikasi WhatsApp dengan 

model pembelajaran PjBL, PBL, dan penggunaan media video pembelajaran (Prasetyo & MS, 2021). 

Namun yang perlu dipertimbangkan dalam pembelajaran daring bagaimana proses pembelajaran tetap 

berlangsung antara guru dan siswa untuk dapat mencapai hasil belajar semaksimal mungkin sesuai model 

atau metode pembelajaran yang digunakan.  

Penerapan metode kunjungan (home visit) guru ke rumah siswa dengan mengedepankan protokol 

kesehatan di tengah pandemik tahun 2020 dapat menjadi alternatif variabel penelitian tindakan kelas. 

Tujuan dari pelaksanaan penerapan metode home visit yaitu untuk mengurangi dampak dari pandemi 

Covid-19 dan membuat siswa menjadi termotivasi untuk belajar selama di rumah (Prasetyo et al., 2021). 

Selanjutnya peran kepala sekola selaku manajer dan supervisi pembelajaran dapat membuat kebijakan 

menempatkan nilai tinggi pada refleksi sebagai bagian dari pengembangan guru (Edwards & Burns, 

2016).  

 

V. SIMPULAN 
Berdasarkan analisis yang dilakukan ada 5 faktor yang menyebabkan guru mengalami kesulitan 

melaksanakan penelitian tindakan kelas selama masa pandemik Covid-19. Faktor yang menjadi kesulitan 

guru adalah, kemauan pribadi guru, pemahaman metode penelitian, kemampuan dalam menulis karya 

tulis ilmiah, pengembangan kompetensi pedagogik guru, dan interaksi pembelajaran daring guru dan 

siswa. Faktor kemauan pribadi guru dapat ditingkatkan melalui pemberian motivasi-motivasi yang 

diberikan kepada para guru. Jika motivasi guru untuk melakukan penelitian besar maka guru akan 

semakin semangat dan termotivasi untuk melakukan penelitian tindakan kelas.  

Kesulitan dalam pemahaman metode penelitian PTK, kemampuan dalam menulis karya tulis ilmiah, dan 

pengembangan kompetensi pedagogik guru dapat ditingkatkan dengan cara banyak membaca literasi-

literasi mengenai penelitian tindakan kelas serta mengikuti pelatihan-pelatihan menulis karya tulis ilmiah. 

Semakin banyak membaca dan semakin sering mengikuti pelatihan maka guru akan semakin terbantu 

untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Kesulitan terakhir mengenai interaksi pembelajaran daring 

guru dan siswa merupakan tanggung jawab pemerintah dan sekolah untuk dapat menyediakan fasilitas-

fasilitas yang dapat menunjang berjalannya pembelajaran daring selama masa pandemi Covid-19.  

Kesulitan-kesulitan yang dialami guru dalam melaksanakan pembelajaran daring ini, menjadi latar 

belakang tim peneliti untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat dengan tema kegiatan 

penyusunan penelitian tindakan kelas bagi guru SD pada pembelajaran jarak jauh. 
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Abstrak – Pembelajaran daring atau biasa disebut Pembelajaran Jarak jauh mulai 

diterapkan sejak adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Pandemi Covid-19 

menyebabkan adanya perubahan-perubahan besar diseluruh aspek kehidupan salah satunya 

pada sistem pendidikan.  dengan adanya hal tersebut maka pemanfaatan teknologi harus bisa 

dikuasai oleh pendidik ataupun peserta didik. Teknologi berperan sebagai media dalam 

melakukan interaksi dalam pelaksanaan pembelajaran daring Selain itu teknologi juga 

berperan dalam memfasilitasi pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga 

pembelajaran tetap berlangsung meskipun tidak dilakukan secara tatap muka. sehingga 

memerlukan sistem telekomunikasi interaktif dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti 

zoom,google classroom, google meet, dan sebagainya Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa 

dimasa pandemi. Penelitian yang kami lakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

cara mengumpulkan data melalui wawancara, dan study literature. Hasil dan kesimpulan dari 

penelitian ini  menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran daring 

mengarahkan siswa untuk mampu memunculkan tanggung jawab dan otonomi dalam belajar, 

meningkatkan kemandirian siswa dan membantu siswa untuk tetap melakukan transfer ilmu.  

Dengan diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan penelitian lebih lanjut diperlukan suatu 

rancangan tentang teknologi pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk menangani 

permasalahan belajar siswa dimasa pandemi. 

 Kata Kunci : Teknologi,Daring, Siswa, Belajar, Pandemi  

 

Abstract –; Online learning or so-called Distance Learning has been implemented since the 

Covid-19 Pandemic that hit Indonesia. The Covid-19 pandemic has caused major changes in 

all aspects of life, one of which is the education system. with this, the use of technology must 

be mastered by educators or students. Technology plays a role as a medium in conducting 

interactions in the implementation of online learning. In addition, technology also plays a role 

in facilitating educators to deliver learning material so that learning continues even though it 

is not done face-to-face. so it requires an interactive telecommunication system by utilizing 

existing technology such as zoom, google classroom, google meet, and so on. This study aims 

to analyze the use of technology in online learning on student learning outcomes during the 

pandemic. The research we conducted used a qualitative approach by collecting data through 

interviews and literature study. The results and conclusions of this study indicate that the use 

of technology in online learning leads students to be able to create responsibility and 

autonomy in learning, increase student independence and help students to continue to transfer 

knowledge. Based on this study, it is hoped that further research will need a design on 

learning technology that can be developed to deal with student learning problems during the 

pandemic. 

Keywords: Technology, Online, Students, Learning, Pandemic 
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I. PENDAHULUAN  

Pandemi covid 19 yang menyerang hamper seluruh wilayah dunia termasuk Indonesia pada tahun 2020 ini 

menyebabkan segala aktivitas harus terbatasi sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyearan covid-19. Virus 

Covid-19 ini merupakan salah satu jenis virus yang berbahaya dan mematikan sehingga pemerintah melakukan 

berbagai cara agar mampu menghentikan penyebarannya termasuk dengan menerapkan kebijakan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan disetiap daerah. Kebijakan tersebut menjadikan adanya perbahan-

perubahan besar, seperti bidang ekonomi, bidang kesehatan, maupun bidang pendidikan. 

Dalam bidang pendidikan pemerintah pun mengeluarkan sebuah kewajiban pada tanggal 24 Maret 2020 Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID, dalam Surat Edaran tersebut 

dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh 

sendiri bertujuan untuk memenuhi standard pendidikan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dengan 

menggunakan perangkat komputer atau gadget yang saling terhubung antara siswa dan guru. Melalui pemanfaatan 

teknologi tersebut pembelajaran bisa tetap dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya teknologi informasi ini 

diharapkan pembelajaran bisa berjalan dengan baik mengingat masyarakat Indonesia saat ini mayoritas sudah 

menggunakan internet, 

Banyak sekali teknologi media pembelajaran yang berbentuk platform yang digunakan disetiap instansi 

pendidikan, pada tingkat sekolah maupun di perguruan tinggi untuk mengefektifkan proses pembelajaran yang 

dilakukan. Seperti Google Classroom, E-learning, YouTube, WAG, Edmodo, Zoom, Googlemeet dan platform 

lainnya yang mampu menjadi penunjang fasilitas belajar dari rumah. Media pembelajaran disebut juga sebagai alat 

atau sumber belajar yang dapat membantu seorang guru dalam menyampaikan pesan kepada siswa (Yunanta, 2019).  

Menurut Indriana (2011: 15) media pembelajaran dimaksudkan merupakan salah satu alat komunikasi dalam 

proses pembelajaran, dikatakan demikian karena di dalam proses pembelajaran terdapat proses penyampaian pesan 

dari pendidik kepada anak didik. 

Jadi, pembelajaran online yang diterapkan pada masa pandemi Covid19 merupakan strategi baru yang diterapkan 

untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan siswa yang dapat dilaksanakan dari rumah, 

kegiatan tersebut tidak lepas dari penggunaan media internet agar dapat efektif dalam penerapannya. Pada 

pelaksanaannya siswa dan guru tidak perlu lagi melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di ruang 

kelas, namun kini sudah bisa belajar dengan sistem pembelajaran online.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA/ LANDASAN TEORI  

1. Corona Virus – Diseases  19 (COVID-19) 

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. 

Ada setidaknya dua jenis Coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan 

gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome 

(SARS).  ()Tanda serta gejala umum dari corona virus ialah pada gangguan pernafasan seperti demam, 

batuk serta sesak nafas. (Islabiah, dalam KOmang : 2020) 

Corona merupakan virus RNA strain tunggal positif berkapsul dan tidak bersegmen. Corona Virus bersifat 

sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat dinaktifkan oleh desinfektan mengandung klorin, pelarut 

lipid dengan suhu 560C selama 30 menit, eter, alkohol, detergen non-ionik, dan kloroform. Klorheksidin 

tidak efektif dalam me-nonaktifkan virus (Korsman, dalam Salsabila : 2020) 

Indikasi Penyebaran Coronavirus diketahui melalui droplet dan kontak dengan droplet. Prognosis pasien 

sesuai derajat penyakit, derajat ringan berupa infeksi saluran nafas atas umumnya prognosis baik tetapi bila 

terdapat Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) prognosis menjadi buruk terutama bila disertai 

komorbid usia lanjut dan mempunyai riwayat penyakit paru sebelumnya. Pencegahan utama sekaligus tata 

laksana adalah isolasi kasus untuk pengendalian penyebaran (Diah, dalam Salsabila : 2020) 

Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa 

kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas pada kedua 

paru.(Komang : 2020) 

2. Pembelajaran Online 

Menurut Dabbagh dan Ritland (dalam Komang : 2020) pembelajaran online atau daring adalah sistem 

belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi (alat bantu pendidikan), yang 

dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses 

belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang berarti. 
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Pembelajaran online atau disebut juga E-learning merupakan suatu pembelajaran yang didukung oleh 

penggunaan alat dan konten digital. Pembelajaran online melibatkan beberapa bentuk interaktivitas 

termasuk berupa interaksi online yang dilakukan antara pendidik dengan siswa. Pembelajaran ini diakses 

melalui jaringan internet, dan E-learning lebih disebut dengan pembelajaran melalui internet atau jaringan. 

(Khoerunnisa : 2020) 

E-learning merupakan salahsatu platform yang digunakan untuk menunjang berjalannya suatu pendidikan 

dari berbagai jenjang baik dari SD, SMP, SMA, maupun Perguruan Tinggi. Akan tetapi perlu kita ketahui 

juga bahwasanya elearning masih terbilang sangat baru sehingga perkembangan definisi dan implementasi 

dari sistem e-learning ini masih beragam dan masih belum mempunyai standar yang pokok. Dengan adanya 

e-learning tentu pembelajaran menjadi lebih efektif dan fleksibel bisa di akses dimana saja dan kapan saja 

asalkan ada paket internet yang mampu menjadi penunjang. (Salsabila :2020) 

Menurut Salsabila : 2020 dengan adanya elearning sebagai sarana untuk mempermudah dalam mengakses 

pembelajaran, karena memang ciri dari pembelajaran menggunakan platform e-learning adalah terciptanya 

lingkungan belajar yang flexibel dan distributed (Suartama, 2014). Dikatakan flexibel karena pembelajaran 

dengan e-learning dapat diakses dimanapun kita berada dan kapan saja, tetapi perlu kita ketahui semua 

bahwasannya pembelajaran dengan menggunakan e-learning ini memerlukan sinyal internet atau hanya 

dapat dilakukan dengan sistem dalam jaringan yang mampu menjadi pendukung seperti dengan 

menggunakan Whatsapp Grup,Zoom,Google Meet,Google Clasroom dan sebagainya 

 

 
 

III. METODE PENELITIAN/EKSPERIMEN 

Jenis peneitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Menurut Mc Milan dan Schumacher (1997) dalam 

Sandu dan Ali (2015) mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri  dan berhubungan 

dengan orang-orang dallam bahasanya dan dalam peristilahnya. Sedangkan menrut Sandu dan Ali (2015) 

mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada 

aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian 

generalisasi. Desain rancangan penelitian disusun oleh peneliti menggunakan studi literatur dan wawancara. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN   
Hasil  

Penyebab dari meningkatnya hasil belajar siswa yang biasanya memiliki nilai kurang dari standar KKM saat 

pembelajaran tatap muka, ternyata selama pembelajaran daring dapat mencapai banyak nilai di atas KKM. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu mulai dari durasi waktu yang dibutuhkan siswa dalam menyelesaikan tugas, 

sarana dan prasarana seperti HP yang harus digunakan bergantian hingga semangat siswa yang naik turun saat 

melakukan pembelajaran daring, kebutuhan dan kondisi dari tiap siswa yang berbeda. Hal ini mendorong walimurid 

untuk tetap mengusahakan anaknya supaya tetap bisa mengikuti tugas yang diberikan sekolah. Usaha walimurid 

yang terlalu memberikan kemudahan atau memberi bantuan pada siswa dalam menyelesaikan tugas berakibat 

negatif pada perkembangan siswa kedepannya. Adapun akibat negatif yang ditemukan penulis diantaranya siswa 

akan lebih menggantungkan diri pada orang lain atau orang tuanya dalam setiap penyelesaian tugasnya, siswa lebih 

mengacuhkan tugas-tugasnya jika tidak ada pendampingan, dan siswa akan kurang percaya diri dalam setiap 

penyelesaian tugas-tugasnya. ( Yulia, Fajar, Lilil : 2021) .  

Secara umum hasil belajar siswa mengalami kenaikan, lalu dari hasil tersebut ditemukan penyebab hasil belajar 

siswa yang mengalami kenaikan atau banyak yang mencapai KKM selama pembelajaran daring daripada saat 

pembelajaran tatap muka yaitu ada peran serta orang tua yang berlebihan dalam menyelesaikan setiap tugas siswa di 

rumah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor dari orang tua, siswa sendiri atau sarana dan prasarana 

yang terbatas. Faktor dari orang tua misalnya orang tua kurang bersabar dan telaten dalam membantu siswa 

melewati setiap proses tahapan yang harus dilalui siswa, orang tua juga mempunyai kesibukan yang padat di luar 

rumah sehingga saat mendampingi putra/putrinya di rumah juga terbatas. Hal ini mengakibatkan orang tua terburu – 

buru saat mendampingi putra/putrinya belajar di rumah sehingga orang tua berpikir jika membantu dengan langsung 

dengan memberi jawabannya saja akan mempermudah diri dan putra/putrinya saat itu. Kemudian faktor lainnya 

adalah dari siswa itu sendiri, bisa berupa perubahan interest yang cepat berubah dari yang berminat, tiba – tiba malas 

mengerjakan atau memang siswa tersebut merasa malas untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh 

gurunya. Wali murid yang kurang bersabar terhadap sikap putra/putrinya tersebut, akan langsung mengambil alih 

tugasnya supaya putra/putrinya tetap tercatat telah menyelesaikan tugasnya dan mendapat hasil yang  terbaik. 

Kemudian, faktor yang terakhir adalah ketersediaan sarana dan prasarana walimurid dan siswa yang bersangkutan di 

rumah, seperti HP, laptop dan kuota serta jaringan internet yang lancar. Sarana dan prasarana selama pembelajaran 

daring ini, juga akan menentukan keberhasilan siswa termasuk emosi walimurid saat mendampingi putra/ putrinya 

belajar di rumah. ( Yulia, Fajar, Lilil : 2021) 
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Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran daring terhadap proses belajar siswa dimasa pandemi sangat 

membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini dikarenakan dalam proses belajar siswa secara 

daring ada beberapa faktor yang ikut serta membantu siswa yaitu faktor dari orang tua, siswa sendiri atau sarana dan 

prasarana yang terbatas.  

 

Pembahasan  

 

Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh sendiri bertujuan untuk memenuhi standard pendidikan melalui 

pemanfaatan Teknologi Informasi dengan menggunakan perangkat komputer atau gadget yang saling terhubung 

antara siswa dan guru. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut pembelajaran bisa tetap dilaksanakan dengan baik. 

Dengan adanya teknologi informasi ini diharapkan pembelajaran bisa berjalan dengan baik mengingat masyarakat 

Indonesia saat ini mayoritas sudah menggunakan internet, seperti yang dijelaskan dalam penelitian We Are Sosial, 

“Digital Reports 2020” yang dirilis pada akhir bulan Januari 2020 yang menyatakan hampir 64% penduduk 

Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet.(Astini : 2020)  

Untuk menjadikan pembelajaran daring berjalan sukses maka kuncinya adalah efektivitas, berdasarkan studi yang 

dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat 3 hal yang dapat memberikan efek terkait pembelajaran secara 

daring  yaitu  

a. Teknologi, secara khusus pengaturan jaringan harus memungkinkan untuk terjadinya pertukaran 

sinkronisasi dan asinkronisasi; siswa harus memiliki akses yang mudah (misalnya melalui akses jarak 

jauh); dan jaringan seharusnya membutuhkan waktu minimal untuk pertukaran dokumen.  

b. Karakteristik pengajar, pengajar memainkan peran sentral dalam efektivitas pembelajaran secara daring, 

bukan sebuah teknologi yang penting tetapi penerapan instruksional teknologi dari pengajar yang 

menentukan efek pada pembelajaran, siswa yang hadir dalam kelas dengan instruktur yang memliki sifat 

positif terhadap pendistribusian suatu pembelajaran dan memahami akan sebuah teknologi akan cenderung 

menghasilkan suatu pembelajaran yang lebih positif. Dalam lingkungan belajar konvensional siswa 

cenderung terisolasi karena mereka tidak memiliki lingkungan khusus untuk berinteraksi dengan pengajar.  

c. Karakteristik siswa, Leidner mengungkapkan bahwa siswa yang tidak memiliki keterampilan dasar dan 

disiplin diri yang tinggi dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik dengan metode yang disampaikan 

secara konvensional, sedangkan siswa yang cerdas serta memiliki disiplin serta kepercayaan diri yang 

tinggi akan mampu untuk melakukan pembelajaran dengan metode daring. (Roman, Paulus, Eko : 2019)  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru di SMP N 1 Wedarijaksa didapatkan 

bebeapa data seperti : 

a. Dalam pembelajaran online di SMP N 1 Wedarijaksa semua mata pelajaran sudah menggunakan 

teknologi pembelajaran daring meskipun masih ada kendalanya terutama bagi siswa  alasannya sinyal 

,kuota habis kadang ada beberapa siswa yg HP nya gantian sama orang tua nya yg pada pagi hari 

dibawa kerja orang tua. 

b. Bentuk pemanfaatan teknologi yang digunakan saat pembelajaran diantaranya seperti zoom,google 

meet dan juga google drive 

c. Pembelajaran daring menggunakan teknologi ini belum bias berjalan secara efektif namun sudah 

mampu mendorong siswa untuk tetap dan mampu belajar di rumah 

d. Sistem pembelajaran daring yang dilakukan ini pun memiliki pengaruh terhadap proses maupun hasil 

belajar siswa. Pada proses belajar siswa pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh ini mendorong 

sebagian siswa untuk mampu belajar mandiri, meningkatkan berfikir analitis dan kritis mereka namun 

ada juga yang membawa pengaruh negative pada sebagian siswa seperti malasnya siswa mengerjakan 

tugas, dan sulitnya memahami materi yang disampaikan. Sedangkan untuk hasil belajar itu sendiri juga 

sama ada yang berpengaruh ada juga yang tidak. 

 

 

V. SIMPULAN   

Untuk pemanfaatan teknologi di SMP Negeri 1 Wedarijaksa belum begitu efektif ketika menggunakan aplikasi 

seperti zoom,google meet,classroom atau dengan aplikasi lain seperti google drive dalam proses belajar siswa. 

Kendala yang dialami siswa seperti sinyal ,kuota habis kadang ada beberapa siswa yg HP nya gantian sama orang 

tua nya yang pada pagi hari dibawa kerja orang tua. Terkait hal ini Wali kelas dan Guru BK home visit untuk 

mencari solusi yang baik sesuai dengan kendala yang dihadapi siswa. 

Menurut (Ria & Umi,2020) menyebutkan bahwa pembelajaran daring menggunakan beberapa aplikasi yang 

dipakai seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet dan Whatsapp Group pada masa pandemi COVID-19 sangat 

berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Siswa sudah melaksanakan dengan baik walaupun terkadang terkendala 

dengan sinyal. Dalam jurnal tersebut juga menjelaskan bawah ada yang merasa bosan ketika melakukan 

pembelajaran daring,ada juga yang merasa enjoy dan ini berpengaruh terhadap proses belajar siswa. 
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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat efektifitas pembelajaran daring di SDN 19 Sijuk di masa pandemic 

covid-19. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat membuat pihak sekolah dan orangtua 

sulit untuk berkoordinasi, sehingga banyak siswa yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring. 

Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul efektifitas pembelajaran daring kelas VI 2 SDN 19 Sijuk, 

Kabupaten Belitung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi untuk SDN 19 Sijuk 

dalam hal efektivitas pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang 

menekankan pada makna, penalaran, pengertian, serta menggambarkan suatu objek penelitian dengan 

keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian, peneliti menarik kesimpulan 

bahwa efektifitas pembelajaran daring di SDN 19 Sijuk belum maksimal, bukan hanya hasil 

pembelajarannya tapi juga kehadiran siswa. Penelitian ini dilakukan selama 6 hari, dengan menggunakan 

media pembelajaran daring. Media itu antara lain aplikasi zoom, grup whatssap, powerpoint, dan lembar 

kerja siswa.  

Kata kunci : Efektivitas, Pembelajaran Online, SDN 19 Sijuk 
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I. PENDAHULUAN 

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sejak awal Maret hingga saat ini telah 

membuat 104.432 orang terkonfirmasi positif (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional update 28 Juli 2020). Kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai 

penyebaran Covid-19 sangatlah beragam, salah satunya adalah dengan ditiadakannya kegiatan 

belajar mengajar dikelas. 

Di tengah situasi pandemi yang makin memburuk, Pemerintah akhirnya harus membuat 

kebijakan pembelajaran online atau dalam jaringan (daring) untuk menggantikan pembelajaran 

konvensional secara tatap muka demi menjamin peserta didik tetap mendapatkan pembelajaran 

(Herliandry et al., 2020; Irhandayaningsih, 2020; Mustakim, 2020). Pembelajaran daring dinilai 

Pemerintah sebagai satu-satunya solusi untuk memastikan keberlangsungan proses pembelajaran 

dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi tetap berjalan (Arizona et al., 2020; Kusnayat et al., 

2020). Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran 

Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 

telah mengatur mengenai sistem pembelajaran yang harus dipatuhi oleh semua lembaga 

pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi, di mana untuk 

perguruan tinggi pembelajaran secara daring secara penuh masih harus dilaksanakan pada tahun 

akademik 2020/2021. 

Kesiapan lembaga pendidikan dalam menyesuaikan diri pun sangat beragam. Ada yang 

berjalan baik, ada yang cukup baik, kurang baik, bahkan tidak baik. Oleh karna itu melalui 

penelitian ini, akan dilakukan tentang efektivitas pembelajaran daring di salah satu SD di 

Kabupaten Belitung, yakni SDN 19 Sijuk 

II. METODOLOGI 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, dan memberikan informasi mengenai 

Efektivitas pembelajaran daring di SDN 19 Sijuk. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 

Agustus 2021 dengan bersumber pada hasil pembelajaran dan absensi siswa. Penelitian 

menggunakan pendekatan literature review dengan membandingkan data yang ada di Penilaian 

dan Absensi, dengan KKM yang seharusnya. Pengumpulan data penelitian ini terbagi menjadi 

dua bagian yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang 
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langsung diberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian diperoleh 

langsung dari hasil pembelajaran siswa. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber sumber 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang dimaksudkan 

adalah jurnal, artikel atau sumber lain yang dianggap memiliki kepentingan pada situasi sosial 

obyek yang akan diteliti. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil catatan pembelajaran selama 5 hari, diketahui bahwa absensi pada hari 

pembelajaran pertama hanya dihadiri oleh 18 siswa, absensi hari ke-2 hanya dihadiri oleh 16 

siswa, absensi hari ke-3 dihadiri oleh seluruh siswa, absensi hari ke-4 dihadiri oleh 18 siswa, dan 

absensi hari ke-5 dihadiri oleh 16 siswa dari total 25 siswa kelas 6 2 SDN 19 Sijuk. Sedangkan 

untuk kuis, dari 4 kuis yang diberikan untuk kuis pertama yang mengisi hanya 16 orang, kuis ke-

2 hanya 17 orang, kuis ke-3 hanya 18 orang, kuis ke-4 sebanyak 14 orang. 

Catatan nilai dan absensi tersebut sangat berbanding terbalik dengan KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal) SDN 19 Sijuk. SD tersebut menerapkan KKM 65 untuk setiap mata 

pelajarannya dengan toleransi ketidakhadiran maksimal 30%. Dengan adanya hasil catatan 

pembelajaran seperti yang saya nyatakan di paragraph pertama, maka bisa dipastikan bahwa 

efektifitas pembelajaran daring di SDN 19 Sijuk sangatlah kurang. 

Menurut Hambatan, Solusi dan Harapan: Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi 

Covid-19 Oleh Guru Sekolah Dasar (Andri Anugrahana) 286  model pembelajaran daring yang 

menjadi pilihan pertama yaitu sebanyak 100% guru-guru menggunakan fasilitas WA atau sering 

dikenal dengan WhatsApps, dimana guru membuat WhatsApps group sehingga semua siswa 

dapat terlibat dalam grup. Tugas-tugas diberikan melalui WhatsApps. Bahkan jika memang 

siswa masih belum memahami maka guru juga akan menambahkan dengan mengirimkan video 

ataupun melakukan WhatsApps Video Call dengan siswa. Model pembelajaran yang menjadi 

pilihan kedua yaitu aplikasi pendukung dalam WhatsApps, sebanyak 15% atau 10 guru. Model 

aplikasi yang digunakan adalah Google Class, Google Drive ataupun Google Form. Penggunaan 

Google Form digunakan untuk tugas dan melakukan evaluasi. Tambahan yang lainnya adalah 

Youtube yaitu dengan mengunggah video agar dapat ditonton oleh siswa. Dalam penelitian ini 

terdapat 3 guru menggunakan fasilitas tersebut. Guru juga menggunakan aplikasi Zoom dan 
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Google Classroom yang hanya dilakukan dalam satu pekan sekali dengan alasan karena banyak 

orang tua yang masih bekerja, siswa tidak semua memiliki gawai pribadi. Bentuk tugas yang 

diberikan untuk siswa bermacam-macam, tidak hanya yang bersifat akademis saja, namun juga 

tugas yang bersifat non-akademis. Bentuk-bentuk tugas nonakademis seperti misalnya tugas 

kemandirian diantaranya mencuci baju, menyapu, membuat sayur /lauk sederhana, membereskan 

tempat tidur dan mencuci piring. Pilihan aplikasi ke-tiga yang lain adalah Google Form sebanyak 

12% atau 8 guru. Pemanfaatan Google Form yaitu untuk LKS siswa. Pilihan aplikasi ke-empat 

yang digunakan adalah Youtube (mengunggah video pembelajaran) yang digunakan sebanyak 

7% atau 5 guru. Video singkat terkait materi yang diajarkan dengan durasi 10-20 menit. Video 

tersebut tersedia di YouTube untuk durasi yang lama. Aplikasi yang ke-lima adalah aplikasi 

Zoom Cloud Meeting yang dimanfaatkan 3% atau 2 guru untuk menjelaskan materi baru yang 

diangap sulit. 

Adapun di SDN 19 Sijuk ini, sangat minim sekali pembelajaran daring dengan 

menggunakan aplikasi-aplikasi khusus. Kebanyakan guru hanya mengandalkan grup wa untuk 

mengirimkan materi, dan mengirimkan tugas. Bahkan, ada guru yang belum pernah sama sekali 

memakai aplikasi belajar daring via audio visual seperti Google Meet, Zoom, dan lain-lain. 

Beberapa sebab lain yang juga diungkapkan oleh guru di SDN 19 Sijuk adalah karna kurang 

adanya pengetahuan mendalam mengenai pengoperasian handphone dari orangtua siswa juga 

merupakan salah satu faktor kurang efektifnya pembelajaran daring di SDN 19 Sijuk.  

. 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Pembelajaran daring di SDN 19 Sijuk dinilai belum efektif karna melihat kurangnya 

partisipasi siswa dalam pembelajaran, baik itu dari segi absensi, maupun pengerjaan tugas. Salah 

satu faktor penyebabnya adalah kurangnya ilmu pengetahuan dari siswa/orangtua siswa dalam 

mengoperasikan handphone, dan tidak adanya kreatifitas dari guru untuk melakukan 

pembelajaran dengan media yang beraneka ragam. 
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Abstrak 

Pesantren Mahasiswa sebagai institusi keagamaan di tingkat pendidikan tinggi terus berkembang searah 
modernitas. Pembelajaran di pesantren tetap menjadi rujukan utama bagi muslim di Indonesia. Pesantren 
Mahasiswa Al Hikam Depok sebagai lembaga pendidikan berupaya menghadirkan pembelajaran yang 
memadukan pendidikan tradisional pesantren dan perguruan tinggi modern.  Artikel ini juga ingin melihat aspek 
teoritis pendidikan dan implementasinya dalam pembelajaran untuk mahasiswa, serta menambah khazanah 
mengenai dunia pesantren yang semakin bertransformasi setiap zaman. Pesantren dikenal sebagai benteng 
moderasi dalam beragama yang menjadi ciri khas Islam Rahmatan Lil Alamin. Peneltian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif ini berupaya menggambarkan bagaimana sistem pendidikan di pesantren mahasiswa dan 
dinamikanya. Penelitian ini difokuskan hanya di Pesantren Mahasiswa Al Hikam sebagai represetasi pesantren 
tradisional-modern timgkat mahasiswa. Kebaruan dan orisinilitas penelitian disesuaikan dengan kebijakan 
pesantren dalam menghadapi pandemic covid-19 dan bagaimana cara adaptasi pendidikan tradisional dan 
modern pada era industry 4.0.Pesantren Mahasiswa Al Hikam menjaga tradisi pengajian kitab kuning dan 
memadukan dengan pembelajaran modern dengan nilai Islam Rahmatan Lil Alamin 

Kata kunci: Islam Rahmatan Lil Alamin, Mahasiswa, Pendidikan, Pesantren, Pesantren Mahasiswa Al Hikam. 

Pendahuluan 

Pemikiran KH. Hasyim Muzadi (dalam penulisan akan disebut dengan Abah) akan adanya kesenjangan antara 
pengetahuan kognitif agama dan pengamalan nilai ajaran agama dalam lingkup universitas(Muzadi, 2013) 
menghasilkan sebuah gagasan untuk mendirikan pesantren mahasiswa yakni Pesantren Mahasiswa Al-Hikam. 
Berlokasi di Malang, Jawa Timur. Abah berhasil mendirikan pesantren pertamanya pada tahun 1991 yang 
kemudian disusul dengan Pesantren Mahasiswa Al Hikam bilangan Depok, Jawa Barat pada tahun 2011 yang 
bertepatan dengan Shafar 1432 H. Salah satu alasan Abah Hasyim mendirikan pesantren ini ialah karena beliau 
menyadari bahwa jumlah mahasiswa pada kampus umum lebih banyak dibandingkan dengan jumlah mahasiswa 
yang berkuliah di kampus berbasis agama, melihat potensi ini beliau menyayangkan bahwasanya pendidikan 
agama dalam kampus umum relatif kurang memadai(Muzadi, 1999)(Syarkun & Arifin, 2015). 

Berawal dari keprihatinan inilah Abah berpandangan bahwasanya diperlukan jembatan yang mampu 
menghubungkan antara ilmu agama dan ilmu umum yang nantinya kedua ilmu tersebut dapat bersinergi dalam 
menjawab persoalan dan kebutuhan umat islam dewasa ini(Rosidi, 2020). Tujuan Abah Hasyim mendirikan 
pondok pesantren khusus mahasiswa ini adalah beliau ingin melahirkan cendekiawan yang mampu 
mengkolaborasikan dimensi positif perguruan tinggi dengan ajaran ilmu agama sehingga munculah individu yang 
cerdas dan bermoral mulia tanpa dikotomi keilmuan (Shidqi, 2021). Sehingga diperoleh suatu keyakinan yang 
berlandaskan ilmiah dan pemikiran rasional yang senantiasa dinaungi ilmu agama(Hasan, 2018) yang 
mengedepankan konsep moderasi dan sejalan dengan semangat Islam Rahmatan Lil Alamin(Salam, 2017).  

Pembangunan Pesantren Mahasiswa Al-Hikam ini tidak serta merta sekaligus didirikan. Diawali dengan 
pembangunan masjid Al-Hikam yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2008 dengan dibukanya madrasah 
diniyah untuk anak-anak. Setelah itu didirikan pula Sekolah Tinggi Kulliyatul Quran (STKQ) yang dijhususkan 
untuk hafidz 30 juz. Barulah pada tahun 2014, Abah Hasyim berhasil membuka pesantren mahasiswa khusus 
putra, dengan dilanjutkan untuk putri pada tahun 2017(ICIS, 2016). 

mailto:imam.khomaeni01@ui.ac.id
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Metode Penelitian 

Penelitian ini berupa penelitian deskriptif, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk membahas kajian ini. 
Penelitian berusaha memahami fenomena yang terjadi dalam keadaan yang natural. Itu berarti peneliti melihat 
apa yang diteliti secara holistik. Dengan demikian, data yang digunakan dala, proses penelitian kualitatif yang 
dilakukan pada penelitian ini bersifat induktif dengan membangu abstraksi, konsep, hipotesis, dan teori. 
Pesantren Mahasiswa Al Hikam Depok menjadi objek kajian, beberapa hal yang menjadi pertimbangan; Al Hikam 
Depok menjadi sarana implementasi gagasan KH Hasyim Muzadi dalam bidang pendidikan, letak pesantren Al 
Hikam di dekat Universitas Indonesia (UI), hanya lima puluh meter dengan berjalan kaki dari pintu keluar UI di 
Fakultas Teknik, mayoritas santri/wati Pesantren Mahasiswa Al Hikam adalah mahasiswa/i UI dan perguruan 
tinggi sekitar. Metode yang dipilih peneliti dalam pengumpulan data kali ini adalah dengan melakukan observasi 
langsung di Pesantren Al Hikam Depok, wawancara mendalam dengan informan kunci; pimpinan pesantren, guru 
dan santri/wati, dilengkapi studi literatur dari arsip data Pesantren Al Hikam Depok dan tulisan lain yang 
mendukung penelitian. 

Penulis akan mengutip Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Islamic Education in 
Indonesia, Teaching Morality: Javanese Education in a Globalizing Era dari Ronald A. Lukens-Bull, 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Santri Di Pesantren Untuk Memasuki Kehidupan Masyarakat (Studi Pada 
Pesantren Mahasiswa Al Hikam Malang) dari M. Miftahusyaian. Tiga artikel ini merupakan penelitian terdahulu 
yang mengkaji mengenai pesantren Al Hikam Malang, penulis merujuk ketiga artikel ini untuk mengembangkan 
kebaruan zaman yang dihadapi pesantren tradisional. tulisan dari Lukens-Bull tentu tidak dapat menjabarkan 
secara utuh perubahan modernitas yang terjadi puluhan tahun setelah penelitiannya. Terlebih sejak pandemi 
covid-19, tentu metode pembelajaran mengalami perubahan yang signifikan, mulai dari kiai, ustaz, dan santri 
yang harus terbiasa dengan pembelajaran melalui sistem dalam jaringan (daring). Penulis juga merujuk tulisan 
mengenai pemikiran dari Abah Hasyim Muzadi terkait pendidikan maupun pesnatren.  Selain itu, penulis ikut 
bergabung dalam prosesi kegiatan amaliah ibadah maupun pengajaran di pesantren, melalui sorogan, 
bandongan, lalaran dan metode tradisional lainnya. 

Pembahasan 

Pesantren Al Hikam Depok 
Pesantren Al Hikam Depok (nspp:510032760054) berlokasi di Jl H Amat 21, RT/RW 06/01, Kukusan, Beji, 
Depok. Pesantren ini dikhususkan untuk pelajar tingkat mahasiswa atau biasa disebut mahasantri, dengan moto 
amaliah agama, prestasi ilmiah dan kesiapan hidup. Pesantren Al Hikam Depok berada dinaungan Yayasan 
Pesantren Al Hikam II Depok, yayasan juga menaungi STKQ Al Hikam untuk lembaga pendidikan formal dan 
pesantren Al Hikam untuk lembaga pendidikan informal. Santri di pesantren Al Hikam terbagi menjadi; santri 
STKQ dan Pesma, Jumlah total seluruh santri di Pesantren Mahasiswa Al Hikam adalah 259 orang, dibantu 
dengan kurang lebih 41 tenaga pendidik. Santri STKQ sebutan mahasiswa yang kuliah di sekolah formal dan 
menjadi santri, sementara santri Pesma menjadi sebutan untuk mahasiswa kampus luar; seperti UI, Gunadarma, 
PNJ, Pancasila dan lainnya, yang mukim dan menjadi santri. Adanya perbedaan latar belakang santri ini 
kemudian diharapkan akan terwujud komunikasi yang sinergis antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan dalam 
„learning society‟ yang tercipta di lingkungan Pesantren Al Hikam Depok. Penulis akan berfokus kepada 
pembelajaran di Pesma, yang mana mahasiswa dari luar pesantren dikenalkan dengan pendidikan tradisional 
yang adaptif dengan globalisasi dan modernitas. 
 Dalam pembukaan tulisannya, Lukens-Bull mengutip pernyataan Clifford Geertz mengenai kiai yang 
akan kalah oleh modernitas(Lukens-Bull, 2001), yang oleh Lukens-Bull dianggap sebagai prediksi yang salah. 
Lukens-Bull justru melihat pesantren dapat beradaptasi dengan modernitas, walau tentu masih ada beberapa 
pesantren yang mempertahankan ekslusifitasnya sebagai pendidikan tradisional, penelitiannya di Al Hikam 
Malang dan sejumlah pesantren di Jawa Timur menjadi pembuktian keberhasilan pesantren dan kiai ikut arus 
modernitas dan globalisasi. Penulis lantas melihat, dinamika pesantren mahasiswa dua puluh tahun lalu tentu 
mengalami perubahan hari ini. kemajuan teknologi dan juga revolusi industri 4.0 membuat pesantren harus 
kembali adaptif dengan perkembangan zaman. Hal lain yang menjadi ciri khas pesantren binaan Abah Hasyim 
Muzadi, adalah pesantren yang menghormati paham kenegaraan dan kebangsaan, serta taat kepada aturan 
perundangan. Karena pesantren yang berlandaskan nilai moderat merupakan salah sati anti tesis terhadap 
paham radikalisme dan fundamentalism (Lukens-Bull, 2013) 
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Penulis berkesempatan mewawancarai, pimpinan pesantren Al Hikam saat ini, yaitu; KH Muhammad 
Yusron Shidqi. “Pesantren dan dunia Islam harus adaptif dengan globalisasi dan modernisasi, namun jangan ikut 
kebarat-baratannya, begitu dawuh Abah kepada saya” (Shidqi, 2021). Diksi kebarat-baratan tentu sepemahaman 
abah merupakan nilai negatif yang dibawa oleh oknum atas nama globalisasi seperti; LGBT, kebebasan 
beragama yang offside, pelecehan simbol dan ajaran agama atas nama kebebasan berpendapat. oleh karena itu, 
di pesantren Al Hikam ditekankan agar santri dan alumni selalu menjadi pribadi profesional di bidang masing-
masing namun tidak melupakan esensi dan substansi ajaran agama Islam.   

Penulis juga mewawancarai salah satu santri Al Hikam asal Banyuwangi yang kuliah di program studi 
Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia. “Schedule yang ditetapkan bagi mahasantri di Pesantren Al-Hikam diatur 
sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu aktivitas perkuliahan. Selain itu, saya juga sering mendapati rekan 
pesma yang belum pernah merasakan menjadi seorang santri sebelumnya, sama hal nya dengan saya. 
Ditambah lagi pemikiran yang terbuka di antara rekan sejawat karena tidak ditemukan sekat antara kami” (Rofiq, 
2021). Selain menghadirkan sistem pendidikan dan pembelajaran dari pesantren, sesama santri juga 
membangun persaudaraan yang membuat mereka nyaman untuk nyantri di Al Hikam. keluwesan jadwal menjadi 
nilai plus tersendiri di Al Hikam, santri diharapkan tetap mampu berprestasi di kampus, namun tetap aktif 
mengikuti kegiatan pesantren.  

Bentuk adaptasi yang dilakukan oleh pesantren Al Hikam selama pandemi adalah memberikan 
kelonggaran terhadap santri/wati yang sedang melaksanakan magang ataupun exchange student dengan 
mengikuti dirosah jarak jauh dengan metode daring. sementara selain yang mengajukan izin untuk dirosah 
daring, maka diwajibkan hadir di pesantren untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. pembelajaran tatap muka 
dilaksanakan sesuai prosedur kesehatan dan seizin pemerintah setempat dengan pertimbangan izin dari satgas 
covid-19 Kota Depok. Al Hikam Depok menjadi wadah pendidikan keislaman dengan wajah moderat yang adaptif 
dengan perubahan zaman, selaras dengan pendahulunya Al Hikam Malang(Lukens-bull, 2005) yang juga 
moderat. 

Sistem Pendidikan di Pesantren Al Hikam Depok 
Pendidikan di Pesantren Al Hikam Depok menggunakan basis pendidikan salaf dengan pengajian kitab kuning 
dan pendidikan modern. kemudian, mengenai tema pendidikan dapat dibedakan menjadi dua;  

Kepengasuhan 

Kepengasuhan memikul tanggung jawab dalam ranah penyampaian tausiyah, bimbingan, serta arahan bagi 
mahasantri dalam aspek nilai dan norma agama serta pelatihan dalam menjawab tantangan mengenai persoalan 
kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan visi misi, motto serta prinsip agar lahir insan saleh yang 
beriman, berilmu, dan berkarakter mulia di tengah perkembangan zaman. Bimbingan tersebut rutin dilaksanakan 
secara periodik dalam majelis kepengasuhan yang diadakan tiap minggu, bulan, tahun, atau pada event tertentu 
yang sekiranya memungkinkan untuk diadakan. Poin lain pengadaan agenda kepengashan ini, kurang lebih 
sama seperti yag dilakukan di Pesantren Mahasiswa Al Hikam Malang berkaitan dengan pengemabangan 
sumber daya manusia terkait pengembangan /akhlak (Miftahusyaian, 2007). 

1. Ruang lingkup program kepengasuhan 
a) Program pengasuhan ini menitik beratkan pada pembentukan jiwa santri atau pada tataran afeksi santri 
b) Materi program ini diberikan kepada semua santri selama santri studi di Al Hikam 
c) Cakupan materi meliputi motto pesantren dan jiwa pesantren.  

2.  Bentuk kegiatan 
a) Pengajian Minggu Pagi (mingguan) 

Adalah program kepengasuhan dalam bentuk pengajian yang diikuti oleh seluruh santri dari semua 
kelas dengan materi kitab Hikam karya Ibnu Athaillah. Kegiatan ini diselenggarakan setelah sholat 
subuh. 

b) Istighotsah (mingguan) 
Adalah bagian dari kepengasuhan dalam bentuk kegiatan do‟a bersama (bacaan istighotsah) yang 
diikuti oleh seluruh santri, seluruh asatidz dan diselenggarakan seminggu sekali. 

c)  Tanbih A'am (bulanan) 
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Adalah program kepengasuhan yang diselenggarakan setiap bulan sebagai media untuk menyampaikan 
tausiah Pengasuh terkait dengan pendidikan di Pesantren Mahasiswa Al Hikam. Selain itu dalam forum 
ini juga merupakan media komunikasi antar seluruh civitas di Pesantren Mahasiswa Al Hikam. 

Pengajaran / Dirosah  

Dirosah adalah program pembelajaran yang diberikan melalui proses belajar di kelas oleh para asatidz yang 
diarahkan pada pengembangan intelegensi santri melalui kegiatan pengajaran. Program pengajaran ini 
menitikberatkan pembekalan pengetahuan santri (kognitif), Materi program ini diberikan kepada semua santri 
selama empat tahun studi di Al Hikam, Cakupan materi meliputi amaliah agama, prestasi ilmiah dan kesiapan 
hidup sesuai dengan kondisi santri mahasiswa 

1. Bentuk kegiatan 

 Pengajaran klasikal 
Suatu proses pembelajaran in class kepada semua santri sesuai dengan kondisi kemampuan santri yang 
terencana, terukur dan terevaluasi. Program ini dilaksanakan selama empat tahun dengan sistem paket yang 
dibagi dalam program semester ganjil dan semester genap. 

Waktu pelaksanaan: Ba‟da Isya (20.00 s/d 21.00) dan Ba‟da Subuh (05.30 s/d 06.30) 

Program pembelajaran semester ganjil diselenggarakan pada bulan September s/d bulan Desember, program 
semester genap pada bulan Februari sampai dengan Agustus. Tiap semester pembelajaran efektif sekurang-
kuranganya 16 minggu kegiatan kurikuler dan satu minggu UAS. Jumlah waktu pembelajaran per jam dirosah = 
60 menit. 

Metode pembelajaran yang digunakan: 
a) Sorogan; metode ini merupakan metode tradisional pesantren, santri melaporkan bacaan kepada guru 

untuk dicek keabsahan cara membaca kitab kuning/turots. Metode ini digunakan di beberapa mata 
dirosah untuk melihat sejauh mana kecakapan santri dalam membaca kitab dan pemahaman materi.  

b) Bandongan; metode kedua ialah ustaz membaca bacaan pada kitab, kemudian santri menyimak dan 
menuliskan apa yang didengar pada kitab masing-masing. Pada metode ini, keseriusan santri wajib 
diperhatikan betul agar tidak ada kesalahan penyimakan pada saat ustaz membaca. 

c) Lalaran; metode ini berupa kegiatan melafalkan beberapa bait syair atau bacaan pada kitab secara 
bersama-sama, santri biasanya menambahkan bacaan dengan nada agar menarik kita dilantunkan 
bersama.  

Program pembelajaran ini terdiri atas 
a) Materi dasar yang bertujuan memberi bekal dasar-dasar pemahaman terhadap agama Islam dan 

pendalaman bahasa asing yang meliputi: Al Qur‟an dan Tajwid, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Fiqih 
Ibadah;  

b) Materi pokok yang bertujuan untuk membentuk pola pikir serta penguasaan pengetahuan beserta 
metodologinya yang meliputi; Fiqih muamalah, fiqih munakahat, Fiqih Jinayah, Fiqih Siyasah, Ilmu 
Mawaris, Aqidah, Ilmu Hadis, Ushul fiqih, dan; 

c) Materi penunjang yang bertujuan untuk memperluas cakrawala pengetahuan santri meliputi ; ilmu 
komunikasi, manajemen, organisasi, dan kewirausahaan.. Seluruh materi tersebut didasarkan pada 
penerjemahan tiga motto pesantren. 
 

 Pengajaran Kolektif 
Kegiatan pengajaran kitab kuning dengan materi yang telah ditentukan oleh kiai atau ustadz senior yang 

diikuti oleh seluruh santri secara bersama-bersama di masjid. Pengajaran ini juga merupakan bagian dari 
pengasuhan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa kitab yang digunakan untuk kajian diantaranya 
Riyadhus Sholihin dan Nashaihul Ibad. 

Selain menggunakan metode tradisional, para ustaz dan ustazah mengembangkan pembelajaran 
dengan metode seperti perkuliahan umum, pada pelajaran Fiqih Muamalah misal, Ustaz hanya berperan sebagai 
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fasilitator, pembelajaran juga menggunakan sistem Focus Group Discussion (FGD), selain itu ustaz juga 
menampilkan presentasi berupa rangkuman materi, berbeda dengan pengajian kitab kuning yang membahas jual 
beli pada kitab Fatul Qorib. percampuran metode pembelajaran di Al Hikam, menyesuaikan beberapa materi 
yang dirasa kadang perlu dengan merujuk kitab kuning atau dengan materi pengayaan yang sudah disiapkan 
ustaz/ah. Pengembangan kegiatan akademik sejalan dengan keberhasilan santri dalam meraih beberapa capain; 
Farid Mubarok Erasmus awardee di Ca‟ Foscari University of Venice, Italy, Muhammad Sirojuddin, Juara di 
Business Plan Nasional Coopweek Universitas Indonesia 2018, Siti Nur Faizah peraih best paper di International 
Development Student Conference (IDSC) UNAIR 2017, dan lainnya. 

Pendidikan lain yang diberikan oleh Pesantren Al Hikam adalah implementasi dari kegiatan keseharian 
yang berkutat dalam peribadatan, kebersihan dan kesiapan hidup.  Santri/wati diberikan kewajiban untuk saling 
membangunkan sesama, berjamaah lima waktu. Hal lain adalah, adanya program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
daerah lain, mengisi pengajian di warga sekitar saat ada acara tahlilan atau selametan. Kemudian pendidikan 
karakter dan bertanggung jawab melalui kegiatan piket atau roan, tugas jaga pos jaga, memasak dan lainnya. 
Tidak lupa juga pengayaan keterampilan berorganisasi melalui organisasi santri, serta kegiatan guyub seperti 
mayoran dan makan bersama setelah kerja bakti/ngecor bangunan. Pendidikan ini merupakan implementasi dari 
kesiapan hidup. Kemajuan zaman harus direspon dengan semnagat kebaruan itu sendiri, namun selalu terkait 
dengan kaidah “Menjaga tradisi lama (yang baik), dan menerima hal baru yang lebih baik”, maka pendidikan di 
Pesantren Al Hikam akan menjaga tradisional sebagai pesantren, namun tidak antipasti terhadap kemajuan 
zaman.  

Penutup 

Pesantren Mahasiswa Al Hikam dalam kegiatan pendidikan tetap menjaga tradisi pengajian kitab kuning dan 
memadukan dengan pembelajaran modern. Pesantren juga mencoba berkompromi dengan kegiatan santri yang 
kuliah di luar pesantren, hal ini dilakukan agar para santri tetap seimbang dalam kegiatan akademik di 
perkuliahan dan pengajian di pesantren. Torehan prestasi santri menjadi bukti kesinambungan antara pendidikan 
umum dan agama dapat selaras, selama pengurus pesantren paham akan adanya perubahan zaman. Pesantren 
Mahasiswa Al Hikam Depok dapat menjadi pilot project untuk pesantren mahasiswa lain yang berada di sekitar 
perguruan tinggi negeri di Indonesia.  

 

Daftar Pustaka 
Hasan, A. M. (2018). Biografi A. Hasyim Muzadi: Cakrawala Kehidupan. Depok: Keira Publishing. 

ICIS. (2016). K. H. Ahmad Haysim Muzadi. Pesantren Scholar Campaigner og Moderate for Global Peace. 
Jakarta: ICIS. 

Lukens-bull, R. (2005). A Peaceful Jihad: Negotiating Identity and Modernity in Muslim Java. (R. A. Lukens-Bull, 
Ed.). New York: Palgrave Macmillan. 

Lukens-Bull, R. A. (2001). Two Sides of the Same Coin : Modernity and Tradition in Islamic Education in 
Indonesia Author ( s ): Ronald A . Lukens-Bull Source : Anthropology & Education Quarterly , Vol . 32 , No . 
3 ( Sep ., 2001 ), pp . 350-372 Published by : Wiley on behalf of the. This Article Explores One Way in 
Which the Classical Islamic Community in Java, Indonesia, Seeks to Negotiate Modernization and 
Globalization through the Interface of an Islamic Boarding School (Pesantren) and Higher Education. This 
Negotiation Requires I, 32(3), 350–372. 

Lukens-Bull, R. A. (2013). Islamic Higher Education in Indonesia: Continuity and Conflict. New York: Palgrave 
Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137313416_3 

Miftahusyaian, M. (2007). Pengembangan Sumber Daya Manusia Santri Di Pesantren Untuk Memasuki 
Kehidupan Masyarakat (Studi Pada Pesantren Mahasiswa Al Hikam Malang). El-QUDWAH, 0(0), 87–109. 

Muzadi, A. H. (1999). Membangun NU pasca Gus Dur: dari Sunan Bonang sampai Paman Sam. Jakarta: 
Grasindo. 



498 PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 ISBN: 978-602-6585-86-8                                     

 

 

Muzadi, A. H. (2013). Membangun Universitas Berbasis Pondok Pesantren. Ta’limuna, 2(1), 1–17. 

Rosidi, R. and M. (2020). Implementasi Islam Rahmatan Lil Alamin di Pesantren Perspektif KH.Hasyim Muzadi. 
Ta’limuna, 9(2), 86–100. 

Salam, H. M. (2017). Islam Rahmatan Lil’Alamin. Bunga Rampai Pemikiran dan Aksi DR. KH A Hasyim Muzadi. 
Surabaya: Pena Salsabila. 

Syarkun, M., & Arifin, M. (2015). Jembatan Islam - Barat: Dari Sunan Bonang ke Paman Sam. Jogjakarta: 
Penerbit PS. 

 

 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 499 

 

 

 

NEUROPSIKOLOGI MATEMATIKA  
 

MATHEMATICAL NEUROPSYCHOLOGY  
 

Nani Restati Siregar1, La Ili2 , Muhammad ilham3  

1,2,3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
 

Co Author: nanirestati.siregar@uho.ac.id 

Abstrak 

Latar Belakang: Kajian tentang kemampuan siswa dalam belajar matematika telah banyak 

diulas baik dalam penelitian maupun studi literatur. Namun, tinjauan mengenai bagaimana otak 

memproses informasi mengenai respon siswa terhadap lingkungan sekitar saat belajar 

matematika merupakan kajian penting dalam dunia pendidikan.  

Tujuan: Reviu literatur ini bertujuan untuk memaparkan mengenai pentingnya ilmu matematika 

ditinjau dari perspektif neuropsikologi. Neuropsikologi adalah ilmu yang mengkaji tentang 

perilaku individu berdasarkan pada kinerja otak dan termasuk pada aktivitas pemecahan 

matematika.  

Metodologi: Kajian studi literatur dilakukan melalui pencarian referensi pada google scholar. 

Pembahasan:  Belajar matematika adalah terkait dengan keterampilan bernalar secara abstrak 

sehinggga lebih mengaktivasi area otak yang terkait dengan tugas kognitif. Namun, belajar 

matematika juga memerlukan motivasi dan emosi rasa senang khususnya bagi siswa yang sulit 

belajar matematika. Baik tugas kognitif dan emosi keduanya memiliki jalur saraf di otak yang 

berbeda. 

Kata Kunci: Neuropsikologi, matematika  
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I. PENDAHULUAN 

Matematika memberikan sumbangan penting pada 

kehidupan manusia (Dossey, 2017) pada berbagai sisi 

kehidupan, antara lain: (a) merancang algoritma untuk 

keperluan memprediksi, misalnya menggunakan model 

matematika untuk memprediksi terjadinya gempa bumi 

(Friend & Molinini, 2016; Kannan, 2014); (b) penafsiran 

data yang kompleks; (c) membangun infrastruktur (van 

de Walle, Karp & Bay-Williams, 2010); dan (d) 

perkembangan teknologi; serta (e) bersama dengan 

sains berkontribusi untuk pemecahan masalah lintas 

negara (Scherer & Beckmann, 2014). Dilain sisi, 

matematika sebagai dasar untuk mempelajari ilmu 

lainnya di jenjang sekolah menengah, misalnya fisika 

dan kimia. 

Kemampuan matematika secara umum terwujud 

pada tiga area utama di otak, yaitu: angular gyrus, 

intraparietal sulcus dan posterior parietal cortex 

(Dehaene, Piazza, Pinel, & Cohen, 2003). Angular 

gyrus memiliki peran memproses pemahaman semantik  

dan identifikasi stimulus visual pada tugas pemecahan 

soal cerita matematika (Chen, Beuckelaer, Wang, & 

Liu, 2017; Ettinger-Veenstra, McAllister, Lundberg, 

Karlsson, & Engström, 2016). Area intraparietal sulcus 

terlibat pada pemrosesan bilangan dan kompetensi 

aritmetika (Bugden, Price, McLean & Ansari, 2012). 

Area di otak yang terakhir yakni, posterior parietal 

cortex terkait dengan tugas penalaran matematika 

(Wendelka, 2014). Area otak tersebut tidak hanya 

mengurus aktivitas mengerjakan matematika saja 

melainan juga terkait dengan bagaimana aspek 

psikologis yakni, sikap terhadap matematika yang 

mempengaruhi jalur saraf di otak yang menghubungkan 

antara area utama memproses matematika dengan 

emosi (Tanaka & Kinno, 2019). 

Neuropsikologi matematika adalah kajian mengenai 

aktivitas siswa mengerjakan matematika yang dapat 

dipengaruhi oleh sikap didasarkan atas kinerja otak 

yang mendasari performansi matematika dan sikap 

serta perilaku individu. Aktivitas akademik siswa di 

sekolah tidak lepas dari sikap dan periaku pada 

lingkungan sekitar saat pembelajaran matematika 

berlangsung (Ryan & Patrick, 2001). Kesan-kesan 

positif maupun negatif yang ditemui siswa selama 

pembelajaran matematika di kelas berpengaruh pada 

bagian otak yang teraktivasi saat itu, misalnya ketika 

guru mengajar matematika dengan cara yang 

menyenangkan dapat mengaktivasi (menstimulasi) 

bagian otak di sistem limbik, yakni amigdala yang 

berperan pada proses belajar dan mengingat (Tyng, et 

al., 2017).  

Matematika berbeda dengan bidang bahasa yang 

lebih banyak melibatkan emosi, sekalipun dalam belajar 

matematika juga melibatkan pemahaman kata atau 

kalimat dalam soal cerita (Amalric & Dehaene, 2017). 

Namun, beberapa bagian dari matematika yang tanpa 

melibatkan kata dan kalimat, misalnya aljabar dan 

geometri. Aljabar terkait dengan penggunaan angka 

dan simbol, sedangkan geometri adalah bagian dari 

matematika yang lebih memfokuskan penalaran visual 

dan spasial. Bagian-bagian yang berbeda dari 

matematika ditemukan mengaktivasi yang lebih 

dominan pada area tertentu di otak (Abd Hamid, Yusoff, 

Mukari & Mohamad, 2011). Hal ini mengindikasikan 

bahwa tiap bagian matematika tersebut memiliki ciri 

khas kompetensi masing-masing yang mana siswa 

diharapkan mampu mengoptimalkan potensi-potensi 

(kompetensi) yang dimilikinya. Disisi lain, bagaimana 

siswa merespon lingkungan sekitar saat pembelajaran 

matematika yang mana didukung oleh area-area di otak 

baik yang sifatnya membangkitkan motivasi maupun 

yang berdampak pada terbentuknya sikap negatif 

terhadap matematika turut menentukan prestasi 

matematika siswa di sekolah. 

Mengapa fokus pada mata pelajaran matematika? 

Hal ini dikarenakan bahwa matematika merupakan 

mata pelajaran yang relatif dianggap sulit oleh para 

siswa di sekolah sehingga sebagai pengajar diperlukan 

pengetahuan mengenai otak belajar, yakni antara lain: 

emosi, hipokampus dan prefrontal cortex. Otak belajar 

ini memainkan peran penting pada kemampuan 

mengingat, membangkitkan motivasi, menciptakan rasa 

senang dan menanamkan nilai dan aturan serta terlibat 

dalam capaian prestasi akademik siswa. Respon-

respon emosi dihasilkan oleh amigdala yang berperan 

pada perilaku dan proses belajar (Marchad & Gutierrez, 

2012). Sedangkan, prefrotal cortex berfungsi sebagai 

eksekusi terhadap respon dan perilaku yang dihasilkan 

oleh individu yang bermakna jika kualitas prefrontal 

cortex baik maka respon dan perilaku dari hasil belajar 

yang dihasilkan sesuai dengan nilai dan standar 

normatif sosial. Sebaliknya, jika respon dan perilaku 

yang dihasilkan buruk maka mengindikasikan kualitas 

prefrontal cortex yang buruk pula. Tiga bagian otak 

tersebut saling terkait satu dengan lainnya, khususnya 

memberikan dampak yang buruk ketika siswa 

mengalami stres saat pembelajaran di kelas. Disisi lain, 

pendidikan matematika yang sangat kurang justru 

berdampak pada penurunan kualitas otak pada 

manusia (Zacharopoulos, Sella & Kadosh, 2021). 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 501 

 

 

 

Berikut gambar otak yang secara struktural 

menunjukkan letak prefrontal cortex, amygdala dan 

hippocampus. 

 

 

 

(Gambar diambil dari artikel berjudul : Stress and the brain. 
Turn around for children. www.turnaround.org) 

 

Berdasarkan gambar otak tersebut terlihat 
bahwa amygdala dan hippocampus secara struktur 
saling berdekatan dan secara fungsi amygdala 
memainkan peran penting pada proses mengingat di 
hippocampus (Richter-Levin, 2004).  Sisi lain, wilayah 
prefrontal cortex secara struktur terletak di wilayah 
korteks (cortex) pada otak. Prefrontal cortex sebagai 
area (wilayah) di otak yang mengatur proses berpikir 
dan bertindak juga keduanya termasuk dihasilkan baik 
dari amigdala (amygdala) dan hipokampus 
(hippocampus).  

Studi literatur ini menguraikan mengenai 
bagaimana sikap dan perilaku baru terbentuk pada saat 
pembelajaran matematika yang didasarkan atas 
perspektif kinerja otak siswa. 

 

II. PEMBAHASAN 

Kinerja otak yang mendasari siswa mengerjakan 
matematika juga memiliki kemiripan saat merespon 
lingkungan sekitar yang berdampak pada performansi 
matematika siswa (Pizzle, Raman, & Kraemer, 2020). 
Kondisi ini yang perlu mendapat perhatian bagi guru 
matematika saat mengajar di dalam kelas dengan 
menggunakan strategi yang mampu menciptakan 
emosi senang dan membangkitkan motivasi belajar 
matematika (Hornstra, Mansfield, van der Veen, 
Peetsma, & Volman, 2015). Emosi senang dan motivasi 
belajar matematika merupakan dua hal penting yang 
perlu ditumbuhkan pada semua mata pelajaran, namun 
matematika adalah mata pelajaran yang cenderung 

dianggap sulit oleh siswa (Siregar, Wimbarti, & Ilham, 
2018; Siregar, 2017). Kondisi ini menghendaki 
kreativitas guru menciptakan strategi mengajar yang 
mampu menginduksi area sistem limbik yang 
memainkan peran penting saat pembelajaran 
matematika berlangsung di dalam kelas (Chen, et. al., 
2018). Sistem limbik merespon emosi positif dan negatif 
yang terjadi saat pembelajaran matematika, antara lain 
disebabkan oleh performansi mengajar guru. Hal yang 
tidak diharapkan adalah ketika performansi guru dalam 
mengajar memberikan dampak respon emosi negatif 
pada siswa. 

Sikap negatif pada matematika, yakni berupa 
kecemasan matematika dapat disebabkan oleh faktor 
lingkungan di sekitar siswa saat belajar matematika, 
namun juga dapat diakibatkan oleh kemampuan yang 
kurang memadai pada matematika (Pizzie, Raman, & 
Kraemer, 2020).  Keduanya saling berkaitan satu 
dengan lainnya, yakni dimana siswa yang memiliki 
kemampuan buruk pada matematika cenderung mudah 
memberikan respon emosi cemas pada pelajaran 
matematika dan hal ini ditunjukkan dengan ukuran atau 
volume amigdala yang berbeda dari ukuran normal 
(Kucian, McCaskey, Tuura, & von Aster, 2018). 
Semakin kuat emosi negatif yang ditunjukkan siswa 
pada pembelajaran matematika maka semakin 
mengindikasikan kuat amigdala memberikan 
kesempatan merespon emosi negatif juga. Sisi lain, 
ketika karakteristik individu (siswa) dengan 
keterampilan mengontrol emosi yang kurang adekuat 
maka berdampak pada performansi matematika yang 
buruk (Kim & Hodges, 2012). Artinya, individu (siswa) 
tersebut memiliki kemampuan yang memadai pada 
matematika, namun karena kurang terampil dalam 
menghambat respon yang tidak diharapkan maka 
kondisi ini juga dapat membentuk sikap dan perilaku 
pemecahan masalah matematika yang tidak akurat.  

Bagian-bagain otak manusia masing-masing memiliki 
fungsi yang saling menopang satu dengan lainnya 
untuk melaksanakan baik tugas kognitif maupun emosi 
(Shackman, Fox & Seminowitz, 2015). Respon emosi 
tidak hanya berada pada struktur otak di bagian 
amigdala saja, namun juga ditemukan pada lobus 
temporalis yang terkait dengan belajar bahasa. Ada dua 
jalur di otak prefrontal cortex yakni ventromedial 
prefrontal cortex yang memiliki jalur langsung pada 
sistim limbik (Porrino, Crane, & Goldman-Rakil, 1981) 
dan lateral prefrontal cortex yang mana kedua jalur 
tersebut turut berperan pada tugas-tugas kognitif 
(Hutcherson, Plassmann, Gross, & Rangel, 2012).  
Tugas matematika lebih banyak menguras kemampuan 
kognitif dibanding emosi, namun pada kondisi dimana 
seorang guru ingin menciptakan suasana pembelajaran 
yang menarik maka unsur emosi seharusnya mendapat 
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sentuhan pada strategi pengajaran matematika di 
kelas. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Studi literatur ini memiliki arah ke depan untuk 
riset dalam dunia pendidikan khususnya mengkaji 
tentang pengajaran matematika berbasis pemahaman 
fungsi otak belajar dan sebagai pengembangan ilmu 
dalam bidang neurosains (neuropsikologi) pendidikan. 
Kesuksesan akademik siswa turut ditentukan oleh 
performansi kerja otak dbaik dalam merespon di 
lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari 
maupun dalam konteks belajar dan mengajar di kelas. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Menurut penelitian yang dihasilkan oleh Mulyanah pada tahun 2020, telah 

diketahui sebagian guru bahasa Inggris di daerah Kabupaten Tangerang yang tidak sebidang 

dengan keilmuan yang dimiliki guru tersebut (Mulyanah&Ishak, 2020). Permasalahan diatas 

menyebabkan terdapatnya perbedaan nilai yang diperoleh oleh siswa, hal tersebut dapat terlihat 

dari pemerolehan nilai bahasa Inggris siswa yang masih terdapatnya nilai siswa yang belum 

memenuhi standar nilai dari pemerintah. Faktor lain yang mempengaruhi penyebab diatas 

adalah: 1) guru bahasa Inggris di wilayah tersebut mempunyai motivasi yang rendah dalam 

meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, 2) tidak terdapatnya sarana berupa buki pedoman 

yang dimiliki oleh guru dan 3) belum ada strategi pembelajaran untuk guru yang mudah 

difahami dan menarik dalam proses pembelajaran Bahas Inggris. Untuk memberikan solusi atas 

permasalahan-permasalahn diatas sehingga perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai 

permasalahan ini. 

Tujuan: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan peningkatan keterampilan Berbahasa Inggris 

guru melalui penggunaan English Instructions Electronic Book pada level guru Sekolah Dasar 

untuk wilayah Kabupaten Tangerang.  

Metodologi: Quasi experimental design adalah salah satu metode penelitian yang peneliti 

gunakan, kemudian dilanjutkan dengan pendalaman permasalahan dilapangan (Observation), 

pelaksanaan prates untuk mengetahui keterampilan penguasaan awal bahasa Inggris guru, 

pelaksanaan treatment selama enam kali untuk memberikan keterampilan melalui English 

Instructions Electronic Book dalam rangka peningkatan keterampilan bahasa Inggris guru dan 

selanjutnya pemberian tes akhir berupa pascates untuk mengetahui sejauh mana peningkatan 

keterampilan berbahasa Inggris Guru SD tersebut.  

Hasil: Hasil dari penelitian ini adalah terlihat pada nilai rata-rata pada tes akhir yang mencapai 

88.40 pada kelompok ekperimen, sementara untuk nilai tes akhir yang dperoleh pada kelompok 

control adalah 75.00 yang akhirnya terdapat peningkatan dalam pebtuk persen sebanyak 17.87%. 

Hipothesis dalam penelitian ini menunjukan H0 rejected dan Ha accepted, bahwa penelitian ini 

berhasil meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris Pada para guru yang terdapat di wilayah 

kabupaten Tangerang. 

Kata Kunci: English Instructions Electronic Book, Guru Sekolah Dasar, Keterampilan Berbahasa 

Inggris 
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I. PENDAHULUAN 
 

Berdasarkan hasil temuan dilapangan yang dilakukan oleh Mulyanah&Ishak dari Univ. Muhammadiyah 
Tangerang melalui skema penelitian PDP KEMENRISTEKBRIN 2020. Dimana hasil penelitian tersebut adalah 
sebuat buku pedoman berbentuk printed yang digunakan oeh guru dalam meningkatkan kompetensi berbahasa 
Inggris mereka baik pada wilayah Kota maupun Kabupaten Tangerang (Mulyanah&Ishak, 2020). Kemudian dari 
hasil temuan penelitian diatas ditemukan permasalahan baru, ternyata penggunaan daripada buku dalam bentuk 
printed tersebut sangatlah tidak mudah untuk dipakai dalam praktiknya, karena harus dibawa bentuk buku fisiknya 
selain itu terkadang guru lupa untuk membawanya dan buku tersebut mudah lusuh hingga akhirnya rusak karena 
sering digunakan, sehingga tidak fleksibel untuk digunakan walaupun melalui buku printed tersebut terbukti 
terdapat peningkatan kemapuan guru sebebsar 11 % melalui nilai akhir yang diberikan kepada guru. Peneliti 
akhirnya mengembangkan buku prented tersebut ke dalam buku elektronik yang tidak akan lusuh, rusak bahkan 
tertinggal dirumah karen disajikan dalam bentuk link web sehingga lebih feleksible digunakan oleh guru melalui 
smartphone mereka tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. 

Taujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah peningkatan keterampilan berbahasa Inggris guru yang 
terdapat di wilayah Kabupaten Tangeranag melalui buku elektronik dari English instructios diman didalamnya 
terdapat ratusan intruksi dalam bahasa Inggris beserta cara pepngucapannya (Alphabetic Symbol) sehingga 
memudahkan para guru untuk menerapkan intruksi-intruksi yang terdapat dalam buku elektonik tersebut dalam 
proses pembelajaran serta membiasakan guru dalam menggunaan intruksi-intruksi tersebut melalui aplikasi pada 
smartphone mereka.  

Penelitian dilakukan berdasarkan hasil dari laporan penelitian dosen pemula tahun 2020 serta teori-teori 
masa kini yang tentunya berkaitan dengan peningkatan keterampilan guru dalam berbahasa Inggris sebagai 
rujukan. Bagian pendahuluan ini akan dimulai dari penjelasan tentang kosa kata.   

A. Kosakata  

Kosakata merupakan suatu komponen yang digunakan pada saat manusia mempelajari sebuah 
bahasa (Ortalisje&Metboki, 2020). Kemudian seseorang harus memahami tidak hanya arti kata tertentu, 
akan tetapi semua komponen didalam kata tersebut (Rostini at all, 2020). Berdasarkan dua teori diatas 
menyatakan bahwa sama halnya dengan seorang guru dalam penguasaan bahasa yang dimilkikinya  
dapat terlihat dari bagaiman cara guru tersebut dalam memberikan perintah dan intruksi dengan 
menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar ((Mega, 2018). Hal ini dikarenakan pembelajaran 
bahasa tidak terlepas dari kemampuan seseorang dalam mempelajari kosakata sebagai kunci 
keberhasilan dalam berkomunikasi (Ishak&Mulyanah, 2019). Kosakata adalah kata yang merupakan 
Sebagian terkecil yang tidak terpisahkan dari kehidupan seseorang agar dapat berinteraksi satu sama 
lain (Puspitarini & Hanif, 2019). Sedangkan berdasarkan pernyataan Nation pada (Mulyanah at all, 
2019), kosakata merupakan aktivitas yang menghubungkan antar bahasa melalui instruksi yang telah 
dilakukan.  

B. English Instructions Electronic Book 
Berdasarkan pengamatan melalui seorang anak yang memperoleh bahasa ibunya, seringkali 

berbentuk percakapan, dimana anak tersebut secara fisik merespon instruksi dari orang tua atau orang 
yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika seorang ibu berkata, “Look at the corner” atau “Give me the 
pencil”, maka anak akan melakukannya sesuai yang telah diperintahkan oleh ibunya tersebut (Yuliajani, 
2018). Hal tersebut terlihat bahwa penggunaan English Instructions adalah salah satu pembelajaran 
bahasa yang dibuat dengan tujuan agar siswa mempelajari ungkapan-ungkapan baru yang diberikan 
oleh guru seperti halnya kata kerja dan kata lainnya, berdasarkan apa yang dia dengar dan 
memprakteknnya berdasarkan kata-kata perintah tersebut, yang kemudian dapat dipraktekkan secara 
personal (Syafrizal & Haerudin, 2018). Dalam prakteknya, siswa harus berbicara langsung, namun yang 
harus dilakukan mereka adalah mereka harus mengulang instruksi-intruksi yang diberikan oleh guru 
sampai siswa tersebut mahir dalam pengunaan intruksi tersebut (Hasibuan, 2020). 

Cara mempraktekan di kelas, guru biasanya mengawali pembelajarannya dengan memberikan 
perintah dalam bentuk kata-kata seperti “Sit down” atau frase seperti “take a look to the whiteboard” dan 
siswa mempraktekkan ucapan tersebut sesuai dengan apa yang diucapkan oleh guru. Kemudian guru 
mengulangi ucapannya sampai dengan berkali-kali. Selain itu, guru juga dapat memberi tugas kepada 
siswa untuk mengucapkan intruksi tersebut kepada temannya dengan cara mempraktekannya didepan 
kelas secara bergantian. Setelah para siswa menguasai kata-kata intruksi yang diberikan oleh guru 
(Solihat & Riansi, 2018). 
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C. Prosedur Pengajaran Bahasa Inggris Melalui English Instructions Electronic Book 

Prosedur pengajaran bahasa inggris dengan menggunakan English Instructions Elektronic Book 
dapat dilakukan dengan cara guru membuat sendiri mengenai langkah-langkah dalam implementasi 
pengajaran serta menyediakan media pembelajaran berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh siswanya. 
Namun harus ditekankan kepada siswa, bahwa kata atau frase yang akan diajarkan haruslah yang 
mudah  dipraktekkan oleh siswa (Uzer, 2019). 

 

II. METODOLOGI 

Penelitian dini dilakukan di SDN Pasrkemis 3, dengan pengambilan sample sebanyak 20 guru bahasa 
Inggris yang terdapat di kabupaten Tangerang. Dalam penelitian ini terdapat beberapa langkah diantaranya 
adalah: 1) Peneliti melakukan inveastigasi lapangan (Observation) untuk mengetahui secara detil keadaan 
dilapangan tentang objek yang diteliti. 2) Peneliti menentukan sampel melalui random sampeling dengan cara 
menggunakan koin untuk menentukan sekolah mana yang akan menjadi kelompok eksperiment dan kelompok 
control, 2) Peneliti membuat instrument untuk soal tes awal (Prates), 3) Peneliti melakukan tes awal kepada 
kedua kelompok baik pada ekperimen maupun control, 4) Langkah selanjutnya adalah pemberian enam kali 
perlakuan kepada kelompok eksperimen dengang menggunkan English Instructions Eloktronic Book namun 
kepada kelompok control hanya diberikan pengajaran bahasa Inggris menggunakan conventional method, 5) 
Langkah selanjutnya adalah peneliti memberikan tes akhir dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana 
peningkatan kemampuan berbahasa Inggris guru setelah dilakukannya treatment, 6) Peneliti selanjutnya 
menghitung perbandingan nilai dengan menggabungkan nilai tes awal dan akhir pada kedua kelompok 
eksperimen dan control. Karena sedang pandemic covid-19 maka aktivitas interaksi menggunakan zoom meeting 
dan tes awal maupun akhir dilakukan melalui pengisian google form. 

Setelah pengumpulan data langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan 
mendesktipsikannya sehingga akhirnya dapat disimpulkan hasilnya. Data telah dianalisis menggunakan statistic 
analysis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah Ho: rxy = 0, Tidak ada peningkatan yang signifikan dalam 
keterampilan bahasa Inggris guru SD di wilayah Kabupaten Tangerang melalui English Instructions Electronic 
Book. Ha: rxy   ≠ 0, adanya peningkatan yang signifikan dalam keterampilan bahasa Inggris guru SD di wilayah 
Kabupaten Tangerang melalui English Instructions Elektronik Book. Langkah selanjutnya adalah pembuatan draf 
untuk membuat English Instructions Electronic Book dengan menggunakan salah satu aaplikasi yang bernama 
book creator.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Observasi  

 Berdasarkan hasil observasi dilapangan, ditemukan beberapa permasalahan, namun yang harus cepat 
diatasi adalah belum tersedianya media pembelajaran berupa buku elektonik untuk guru yang dapat 
meningkatkan motivasi dan keterampilan berbahasa Inggris guru sekolah dasar di kabupaten Tangerang. 

B. Tes  

1. Hasil Prates dan Pascates kelompok Eksperimen 

Tabel 1.  

Hasil Nilai Prates dan Pascates kelompok Eksperimen 

Eksperimen Min Maks Rerata Std.Dev 
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2. Hasil Prates dan Postest kelompok Kontrol  
Tabel 2. 
 

3. Hasil Nilai Pascates kelompok Eksperimen dan Kontrol 
 

Tabel 3.  
 
 
 

 

 
 

Gambar 1  
Diagram Batang Selisih Nilai Pascates Kelompok Ekperimen dan Kontrol 
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Min Maks Rerata

Eksperimen 
Control 

Prates 20 97 67.80 30 

Pascates 75 99 88.40 25 

Gain 55 2 20.60   

Persentase 73% 2% 23%   

Hasil Nilai Prates dan Pascates kelompok Kontrol 

Kontrol Min Maks Rerata Std.Dev 

Prates 27 99 80.00 80 

Pascates 29 89 75.00 23 

Gain 2 10 5.00   

Persentase 7% 11% 7%   

     

Hasil Nilai Pascates kelompok Eksperimen dan Kontrol 

Kelompok 
PASCATES 

Min Maks Rerata Std.Dev 

Ekperimen 75 99 88.40 25 

Control 29 89 75.00 23 

Gain 46 10 13.40   

Presentasi 158.62% 11.24% 17.87%   
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C. Pembahasan 

Berdasarkan Tabel 3 di atas, menunjukan terdapatnya kenaikan nilai pada tes akhir kelompok eksperimen 
bila dibandingkan dengan kelompok control. Kelompok eksperimen mencapai nilai rata-rata sebanyak 88.40 
sementara kelompok control capain nilai rata-trata sebanyak 75.00. Sehingga peningkatan nilai dalam bentuk 
presentase diperoleh dari kelompok eksperimen adalah 17.87% setelah kelompok ekperimen mendapatkan 
treatment. Selanjutnya menurut Gambar 1 (diagram batang), nilai tertinggi tes akhir terdapat pada kelompok 
ekparimen yang mencapai 99, maka dapat terlihat terjadi pula peningkatan sehingga dapat dikatakan bahwa 
pemberian treatment sebanyak enam kali telah berhasil dalam meningkatkan motivasi dan keterampilan berahasa 
Inggris melalui English Instructions Elektonik Book diwilayah Kabupaten Tangerang. 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Penelitian ini dilaksanakan atas dasar untuk meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris guru yang 
terdapat di wilyah Kabupaten Tangerang, khususnya para guru Sekolah Dasar yang terdapat di Kabupaten. 
Peneliti menggunakan pendekatan kuantitaif descriptive dengan menggunkan disain quasi experimental 
(Nonequivalent Control Group Design). Prates dan pascates diberikan kepada kelompok eksperimen dan control, 
sehingga menemukan nilai perbandingan antara sebelum serta sesudah kedua kelompok tersebut mendapatkan 
treatment dengan menggunkan sarana English Instruction Elektonic Book. Pengambilan sampel dari para guru 
yang terdapat diwilayah Kabupaten Tangerang sebanyak 20 orang. Hasil dari penelitian ini adalah terlihat pada 
nilai rata-rata pada tes akhir yang mencapai 88.40 pada kelompok ekperimen, sementara untuk nilai tes akhir 
yang diperoleh pada kelompok control adalah 75.00 yang akhirnya terdapat peningkatan dalam bentuk persentasi 
sebanyak 17.87%. Hipothesis dalam penelitian ini menunjukan H0 rejected dan Ha accepted maka dapat 
dinyatakan berdasarkan pernyataan diatas bahwa peningkatan keterampilan berbahasa Inggris guru telah 
berhasil dengan menggunakan English Instructions Elektronic Book dalam pemabelajaran. Kebaruan dari 
penelitian ini adalah adanya buku cetak menjadi buku elektonik yang lebih inovatif dari segi bentuk dan 
tampilannya, sehingga memudahkan para guru untuk mempelajarinya dimanapun dan kapanpun mereka 
mengingnkannya. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjadi tantangan sendiri bagi guru dalam 

menanamkan pendidikan karakter siswa. Kejenuhan siswa dalam mengikuti PJJ merupakan 

fenomena yang tidak dapat dihindarkan, terutama terlihat pada antusias siswa yang berdampak 

pada rasa ingin tahu siswa yang tidak lagi tampak. 

Tujuan: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi guru dalam menanamkan pendidikan 

karakter rasa ingin tahu siswa. 

Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. 

Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Alif. Teknik dan prosedur pengumpulan data dilakukan 

dengan 3 tahap yaitu observasi non partisipasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. 

Sementara itu, analisis data dilakukan menggunakan analisis data Miles dan Huberman, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi 

sumber dan teknik.  

Hasil: Strategi yang dilakukan guru dalam menanamkan pendidikan karakter rasa ingin tahu 

yaitu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing rasa keingintahuan siswa 

akan sesuatu serta kerja sama antara orang tua dan pihak sekolah, karena memang dengan 

kondisi pandemi covid-19 ini adanya dukungan dari berbagai pihak terutama orang tua siswa 

sangat berpengaruh pada pembentukan karakter siswa itu sendiri. 

Kata Kunci: pendidikan karakter, rasa ingin tahu, strategi guru. 
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I. PENDAHULUAN 

Pendidikan karakter sangat diperlukan agar terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan 
bermartabat. Sudah kita ketahui bahwa pendidikan karakter saat ini cenderung merosot apalagi di 
kalangan generasi muda. Begitu pun dalam dunia pendidikan, banyak di antara siswa yang belum 
dikatakan berkarakter baik, contohnya dalam membentuk sikap rasa ingin tahu. 

Dengan kondisi pandemi covid-19 menjadikan tantangan tersendiri bagi seorang guru dalam 
menanamkan pendidikan karakter rasa ingin tahu pada siswa. Di mana pembelajaran masih dilakukan 
secara daring/pembelajaran jarak jauh yang masih diberlakukan di sebagian negara khususnya Indonesia 
yang saat ini dunia pendidikan sedang tidak stabil. Adanya pandemi virus covid-19 menyebabkan kegiatan 
aktivitas di dalam maupun luar ruangan dihentikan untuk sementara termasuk pada dunia pendidikan. Oleh 
sebab itu, guru harus memiliki strategi dalam menanamkan pendidikan karakter sikap rasa ingin tahu pada 
siswa di masa pandemi covid-19 ini. 

Berdasarkan temuan di salah satu sekolah dasar di kota Bogor, SDIT Alif yang saat ini menerapkan 
sistem pembelajaran jarak jauh juga merasakan dampak pembelajaran via online ini. Terutama sangat 
dirasakan oleh guru yang bekerja sehari penuh. Jika pada saat pembelajaran tatap muka tugas guru hanya 
di sekolah saja, namun untuk pembelajaran jarak jauh ini di rumah pun guru bekerja. Guru harus 
menyiapkan perangkat pembelajaran seperti bahan ajar berupa materi ajar yang disajikan melalui 
powerpoint, video pembelajaran, membuat link zoom meeting, mengelompokkan siswa untuk kegiatan 
video call, dan membuat tugas harian juga tugas evaluasi mingguan melalui google form dengan batas 
pengumpulan tugas mulai pukul 08.00-20.00 WIB. Selain itu, guru harus memberikan reward kepada siswa 
yang sudah mengikuti pembelajaran di zoom meeting dan video call serta siswa yang sudah 
mengumpulkan tugas. 

Tidak jarang siswa telat mengumpulkan tugas melebihi batas pengumpulan yang telah ditentukan, 
bahkan ada yang baru mengirimkan tugas di hari berikutnya. Beberapa faktor yang menjadi kendala di 
antaranya yaitu sebagian orang tua siswa bekerja dan baru bisa mengirimkan tugas setelah pulang ke 
rumah, juga ada yang lupa mengirimkan tugasnya. Selain dari orang tua, ada beberapa keluhan bahwa 
siswa terkadang enggan untuk mengerjakan tugas. Alasannya karena mereka bosan dengan situasi 
seperti ini, mereka ingin kembali bersekolah bertemu dengan teman-teman sekelasnya dan tentunya 
bertemu dengan gurunya. Bukan hanya itu, pembelajaran jarak jauh membuat beberapa siswa belum 
terlalu paham dengan materi yang telah guru sampaikan, contohnya pada saat kegiatan tanya jawab 
melalui video call, siswa masih kebingungan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh 
guru. Namun ada juga siswa yang langsung menjawab ketika guru bertanya kepada siswa tersebut. 

Dengan pembelajaran jarak jauh ini, guru kesulitan untuk menilai karakter pada setiap siswa, seperti 
dalam pengetahuan dan keterampilannya. Jika di sekolah biasanya siswa bertemu langsung dengan guru, 
namun dengan kondisi pandemi covid-19 ini interaksi guru dan siswa terbatas. Jika pada saat di sekolah, 
guru dengan mudah menilai karakter maupun perilaku siswa tanpa harus kebingungan mengkategorikan 
mana siswa yang berkarakter baik dan siswa yang tidak berkarakter baik. Selain itu, kesulitan dalam 
mengetahui apakah siswa masih suka mencoba hal-hal baru atau sudah tidak peduli dan tidak ingin 
bahkan enggan melakukan apapun yang berhubungan dengan pembelajaran. Hal tersebutlah menjadikan 
topik ini menarik untuk dilakukan penelitian. 

 

II. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang melakukan analisis dan penafsiran dari hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari 
suatu fenomena (Sugiyono, 2018). Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan dengan angka dalam 
mengumpulkan data dan menganalisis data yang bersifat naratif. Adapun studi kasus merupakan penelitian yang 
mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan dalam waktu tertentu (Arifin, 
2011). Jadi, penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu kasus maupun fenomena yang terjadi secara alamiah 
pada suatu keadaan maupun kondisi di lapangan. Data temuan diuraikan dengan jelas secara deskripsi dalam 
bentuk kata-kata bahasa. 
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Penelitian ini dilaksanakan di SDIT Alif yang beralamat di Kp. Bitung Ratna Rt.01/Rw.02 Desa Bitungsari 
Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret s/d Juni 2021, yaitu sejak 
mulai melakukan observasi awal sampai dengan penyelesaian laporan. Teknik dan prosedur pengumpulan data 
dilakukan dengan 3 tahap yaitu observasi non partisipasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Sementara itu, 
analisis data dilakukan menggunakan analisis data Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan simpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Adapun sumber data yang diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan 
data yang diperoleh secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Mamik, 2015). Sumber primer 
diperoleh oleh peneliti dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung. Adapun yang 
dimaksud sumber primer adalah guru. Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data (Mamik, 2015). Sumber sekunder ini yaitu sumber data arsip dan 
dokumen lain yang berkaitan dengan strategi guru dalam menanamkan pendidikan karakter rasa ingin tahu siswa di 
masa covid-19 di SDIT Alif. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

Gambar 1 Strategi guru dalam menanamkan rasa ingin tahu siswa 

 
Penerapan pendidikan karakter yang dilakukan di SDIT Alif sejauh ini sudah terlihat siswa mana saja yang aktif 

dan siswa mana saja yang kurang aktif serta siswa mana saja yang perlu diperhatikan khusus. Karena pada 
dasarnya setiap siswa mempunyai karakteristik yang berbeda. Ada siswa yang memang pandai bertanya, ada siswa 
yang masih malu-malu atau belum percaya diri dalam mengemukakan pendapatnya atau hanya sekedar bertanya. 
Hal tersebut sejalan dengan teori Kodir (2011) yang menyebutkan bahwa untuk dapat mengetahui siswa tersebut 
termasuk siswa aktif atau tidak yaitu dengan menerapkan pendekatan CBSA. Di mana kegiatan ini melibatkan siswa 
dalam proses pembelajaran, sehingga memudahkan guru dalam mengidentifikasi siswanya. 

Agar siswa dapat terpancing karakter rasa keingintahuannya biasanya guru memberikan pertanyaan dengan 
menyisipkan gambar pada setiap pembelajaran dan siswa menebak gambar yang ditampilkan guru pada saat 
pembelajaran di zoom meeting. Selain itu, siswa dilatih merangkai kata-kata dari gambar yang ditampilkan dan 
membuat sebuah cerita dengan bahasanya sendiri. Kegiatan ini dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam menulis 
dan rasa percaya diri pada siswa bahwa dia bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain serta rasa 
keingintahuan mereka mengenai gambar tersebut akan semakin nampak dengan menuliskan apa saja yang 
dilihatnya dan dituangkan ke dalam tulisan. Hal tersebut sejalan dengan teori Kodir (2011) yang menyebutkan bahwa 
seorang guru pada dasarnya harus mengetahui strategi yang akan digunakan pada saat proses belajar mengajar. 
Pemilihan strategi yang tepat dapat membuat pembelajaran semakin aktif dan rasa keingintahuan siswa akan 
sesuatu akan meningkat. 

Selain dengan gambar, guru menyiapkan media-media lain yang dapat memancing karakter rasa keingintahuan 
siswa pada sesuatu, misalnya pada saat melakukan pembelajaran zoom meeting guru dapat membuat slide 
powerpoint yang berbeda setiap pertemuannya. Hal tersebut akan membuat siswa penasaran dan akan bertanya-
tanya pertemuan selanjutnya tampilan slidenya akan seperti apa. Sederhana memang, namun kegiatan itu dapat 
membuat siswa semakin semangat dan aktif dalam mengikuti pembelajaran. Bisa juga dengan diselipkan video-
video lucu di slide powerpoint yang dibuat. Hal tersebut sejalan dengan teori Kodir (2011) yang menyebutkan bahwa 

Identifikasi karakter siswa 
Memberikan pertanyaan-
pertanyaan yang sudah 

dimodifikasi 

Menyelipkan gambar yang 
nantinya siswa menebak 

gambar tersebut 

Menggunakan media 
pembelajaran yang 

menarik perhatian siswa 

Strategi Guru dalam 
Menanamkan Rasa 
Ingin Tahu Siswa 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 513 

 

 

 

dengan kemajuan teknologi sekarang ini guru dapat mengatasi perbedaan kemampuan siswa melalui berbagai jenis 
media yang digunakan. 

Agar suasana kelas semakin aktif, guru mengolah pertanyaan supaya siswa mendapat giliran untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan. Misalnya, guru memancing pertanyaan agar dapat mengetahui apakah siswa tersebut 
sudah memahami materi yang telah diberikan atau belum. Sejauh ini para siswa rata-rata menjawab pertanyaan 
yang diajukan oleh guru, sebenarnya untuk dapat mengetahui apakah siswa tersebut sudah paham atau belum 
dengan materi yang diberikan kembali lagi kepada gurunya bagaimana seorang guru dapat mengolah pertanyaan-
pertanyaan yang bisa memancing rasa keingintahuan siswa tersebut. 

Sehubungan dengan pandemi covid-19 ini tentunya media yang digunakan pun sangat terbatas kecuali buku 
tematik yang memang sudah disediakan dari sekolah. Guru tidak dapat menerapkan media-media yang tidak bisa 
dijangkau dengan pembelajaran jarak jauh. Karena harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kondisi saat 
ini. Biasanya selain gambar yang ditampilkan dalam slide powerpoint, guru membuat video pembelajaran yang 
diupload di youtube sekolah. Dari situ siswa dapat melihat dan mempraktekannya jika memang tugasnya praktik, 
dan jika tugasnya hanya menuliskan informasi yang ada dalam video, siswa tetap harus menonton video tersebut 
sampai selesai baru siswa dapat mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi, dapat dikatakan media yang sering 
digunakan di SDIT Alif dalam pembelajaran di masa pandemi covid-19 diantaranya buku tematik, gambar, zoom 
meeting, video call, dan youtube. Hal tersebut sejalan dengan teori Kodir (2011) yang menyebutkan bahwa guru 
harus dapat menentukan strategi yang paling efektif dan efisien untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, 
sehingga tujuan yang dirumuskan pun tercapai. 

Dalam kondisi pandemi covid-19 untuk pendidikan karakter yang satu ini sangat perlu diperhatikan sekali dalam 
pelaksanaannya, sebab jika tidak perhatikan akan berdampak pada karakter siswa lainnya. Karakter tersebut adalah 
sikap kejujuran. Untuk dapat mengetahui sikap kejujuran di setiap siswa, hasil pengerjaan siswa difotokan dan 
dikirimkan kepada guru. Dari situ akan terlihat mana tulisan siswa dan mana tulisan yang memang dituliskan oleh 
orang tuanya. 

Untuk membentuk karakter di sekolah biasanya dengan pembiasaan, seperti pertama, dalam karakter religius 
sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran berdoa terlebih dahulu dan mengucapkan salam. Kedua, karakter 
kemandirian biasanya dengan membiasakan siswa untuk mengerjakan tugas-tugasnya secara mandiri tanpa 
bantuan orang tua di rumah maupun guru di sekolah. Ketiga, karakter nasionalis biasanya dengan membiasakan 
hidup selalu bergotong royong walau dengan kondisi pandemi covid-19 tetap selalu peduli terhadap lingkungan 
sekitar. Hal tersebut sejalan dengan teori Kodir (2011) yang menyebutkan bahwa seorang guru merupakan pondasi 
untuk menjadikan siswanya menjadi pribadi yang berkarakter baik. Apa yang diajarkan guru di sekolah akan menjadi 
pembiasaan yang dilakukan siswa dan akan melekat pembiasaan itu dalam dirinya, sehingga hal tersebut sukar 
dilakukan kapan pun dan di mana pun. 

Selain itu, untuk mengetahui apakah siswa tersebut mempunyai rasa ingin tahunya tinggi atau tidak, biasanya 
dengan diadakannya observasi awal ketika masuk sekolah dan pada saat penerimaan siswa baru. Di situ akan 
terlihat karakter pada setiap siswa, jika di antara karakter siswa ada yang masih belum terlihat atau memang perlu 
adanya bimbingan, guru hendaknya memberikan penekanan dalam penanaman pendidikan karakter dengan strategi 
guru pada saat pembelajaran. Juga kerja sama antara guru dan orang tua. Adanya pandemi covid-19 ini kerja sama 
dengan orang tua akan sangat menguntungkan dalam meningkatkan pendidikan karakter siswa. Hal tersebut sejalan 
dengan teori Kemendiknas (2003) yang menyebutkan bahwa dasar pendidikan karakter diterapkan sejak usia dini. 
Oleh sebab itu, sudah seharusnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga, yang memang lingkungan 
pertama bagi pertumbuhan siswa. Di sini orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya menjadi pribadi yang 
berkarakter. 

 Bukan hanya pembiasaan yang dilakukan siswa saja, melainkan guru pun melakukan pembiasaan itu, 
yaitu dengan menyapa siswa ketika di pagi hari saat siswa mulai berdatangan ke sekolah atau ketika di 
mana pun dan kapan pun, serta diberlakukannya pembiasaan 3S (Salam, Sapa, dan Senyum). 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Strategi yang dilakukan guru dalam menanamkan pendidikan karakter rasa ingin tahu yaitu dengan membuat 
pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing rasa keingintahuan siswa akan sesuatu serta kerja sama antara 
orang tua dan pihak sekolah, karena memang dengan kondisi pandemi covid-19 ini adanya dukungan dari berbagai 
pihak terutama orang tua siswa sangat berpengaruh pada pembentukan karakter siswa itu sendiri. 

 

  



514 SEMNAS UNIDA III ISBN: 978-602-6585-86-8                                     
 
 

 

V. DAFTAR PUSTAKA 

Alkrienciehie, A. S. (2013). Pendidikan Karakter Pendidikan Berbasis Agama & Budaya Bangsa. Bandung: Pustaka 
Setia. 

Awang, I. S. (2017). Strategi Pembelajaran (Tinjauan Umum Bagi Pendidik). Sintang: STKIP Persada Khatulistiwa. 
Depdiknas. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Jakarta: Depdiknas RI. 
Depdiknas. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen . Jakarta: 

Depdiknas RI. 
Irawan, A. H. (2016). Peran Guru dalam Penanaman Nilai Karakter Religius di Lingkungan Sekolah pada Siswa 

Sekolah Dasar. Jurnal Gentala Pendidikan Dasar, 
https://www.researchgate.net/publication/337059061_Peran_Guru_dalam_Penanaman_Nilai_Karakter_Reli
gius_di_Lingkungan_Sekolah_pada_Siswa_Sekolah_Dasar. 

Kistian, D. Y. (202). Analisis Strategi Guru dalam Menanamkan Nilai Pendidikan Karakter di SD Negeri Gunung 
Keling. Bina Gogik, https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/pgsd/article/view/529. 

Luneto, A. P. (2014). Pendidikan Karakter dan Bahasa. Al-Ulum, https://media.neliti.com/media/publications/217421-
none-acaecc22.pdf. diakses pada tanggal 11 Maret 2021. 

Mamik. (2015). Metodologi Penelitian. Sidoarjo: Zifatama. 
Mashuri, A. &. (2019). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam Menanamkan Nilai-Nilai Karakter pada 

Siswa (Studi Multi Kasus di SDI Raudlatul Jannah Sidoarjo dan SDIT Ghilmani Surabaya). Tarbiyatuna, 
http://ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/267. 

Moleong, L. J. (2017). Sekolah Publik VS Sekolah Privat. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor. 
Mukarromah. (2017). Pendidikan Islam (Integratif Berbasis Karakter). Yogyakarta: Penerbit Rubrik. 
Muslich, M. (2011). Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional. Jakarta: PT Bumi Aksara. 
Mustari, M. (2011). Nilai Karakter. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. 
Muzni, K. &. (2020). Strategi Pembelajaran dalam Profesi Keguruan. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 
Narwanti, S. (2014). Pendidikan Karakter(Pengintegrasian 18 Nilai Karakter dalam Mata Pelajaran). Yogyakarta: 

Grup Relasi Inti Media, anggota IKAPI. 
Samani, H. d. (2012). Pendidikan Karakter. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 
Sanjaya. (2013). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Jakarta: Kencana. 
Sodik, S. S. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 
Sofyan Mustoip, dkk. (2018). Implementasi Pendidikan Karakter. Surabaya: Jakad Publishing. 
Sudaryono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Kencana. 
Sugiono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.  
Sujak, Z. A. (2016). Panduan dan Aplikasi Pendidikan Karakter. Bandung: Yrama Widya.  
Suyadi. (2013). Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 
 

 



515 PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 ISBN: 978-602-6585-86-8                                     

 
 

 

EFEKTIVITAS  PIJAT COUNTERPRESSURE DALAM MENURUNKAN 

 TINGKAT NYERI PADA PERSALINAN DI PMB BD. R  

KOTA BOGOR TAHUN 2021 

 

Dewi Puspitasari
1
 Dena Oktaviani

2 

Akademi Kebidanan Al-Ikhlas Cisarua, Bogor 

dewipuspitasariprinces@gmail.com
1
octavianydena@gmail.com

2
 

 

ABSTRAK:  Nyeri persalinan merupakan proses fisiologis, sebanyak 12%-67% wanita 

merasa khawatir dengan nyeri yang akan dialami saat persalinan. Salah satu 

upaya untuk mengurangi rasa nyeri persalinan kala I adalah dengan teknik pijat 

counterpressure. Nyeri merupakan salah satu perubahan dalam persalinan yang 

dianggap sebagai stressor, dimana hal ini dapat mengganggu tercapainya 

homeostatis. Tingginya stressor mengakibatkan sekresi ketokolamin yang dapat 

menghambat kontraksi uterus dan aliran darah plasenta meningkat sehingga 

mengakibatkan partus tidak maju. Semakin lama persalinan, maka semakin 

tinggi konsentrasi ketokolamin dalam darah yang dapat menimbulkan gangguan 

kontraksi uterus, partus lama, dan peningkatan kadar kortisol ibu. Metode yang 

digunakan meliputi sosialisasi, demonstrasi, dan evaluasi. Ibu bersalin yang 

diberikan pijat couterpressure ini adalah ibu yang sedang berada pada fase kala I 

persalinan, ibu diberitahukan manfaat dan cara pelaksanaan serta manfaat dari 

pijat ini, setelah ibu memahaminya ibu diminta untuk menandatangani surat 

persetujuan tindakan(Informed Consent). Ibu bersalin dapat merasakan manfaat 

dari pijat counterpressure ini dengan menurunnya rasa nyeri pada kala I fase 

aktif persalinannya dan merasa tenang. 

 

Kata Kunci: Pijat Counterpressure, Nyeri Kala I, Persalinan 

 

ABSTRACK: Labor pain is a physiological process as many as 12%-67% of women feel 

worried about the pain that will be experienced during childbirth. One of the 

efforts to reduce the pain of the first stage of labor is the counterpressure 

massage technique. Pain is one of the changes in labor that is considered a 

stressor, where this can interfere with the achievement of homeostasis. The high 

stressor results in the secretion of catecholamines which can inhibit uterine 

contractions and increase placental blood flow, resulting in labor not 

progressing. The longer the labor, the higher the concentration of 

catecholamines in the blood which can cause disruption of uterine contractions, 

prolonged labor, and increased maternal cortisol levels. The methods used 

include socialization, demonstration, and evaluation. Maternal mothers who 

were given couterpressure massage were mothers who were in the first stage of 

labor, mothers were informed of the benefits and how to implement and benefits 

from this massage, after the mothers understood it, the mothers were asked to 

sign an informed consent letter. Maternal mothers can feel the benefits of this 

counterpressure massage by reducing pain in the first stage of the active phase 

of labor and feeling calm. 

 

Keyword: Counterpressure massage,  first stage labor, maternal labor 
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PENDAHULUAN 

Proses persalinan merupakan kejadian alamiah yang menyertai siklus hidup wanita untuk 

mengeluarkan hasil konsepsi (janin dan plasenta). Tetapi proses ini memberi makna yang 

berbeda-beda tiap individu dan menjadikan suatu pengalaman unik. Kondisi ini dikarenakan 

berbagai faktor salah satunya adalah adanya nyeri persalina. Nyeri persalinan mulai timbul pada 

tahap kala I yang berasal dari kontraksi uterus dan dilatasi serviks. Dengan makin bertambahnya 

baik lama maupun frekuensi kontraksi uterus, nyeri yang dirasakan akan akan bertambah kuat 

(Jumhirah,2018). 

Berdasarkan Profil Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun (2017), angka kematian ibu sebanyak 

6 kasus. Kematian ibu tersebut terjadi pada kehamilan ibu bersalin dan ibu nifas, dengan 

penyebab kematian sebagai berikut: perdarahan pada persalinan 3 kasus (50%), hipertensi dalam 

kehamilan 1 kasus (16%) dan penyebab lainnya 2 kasus(33%)(Gheberyesus,2017).  

Nyeri merupakan salah satu perubahan dalam persalinan yang dianggap sebagai stressor, 

dimana hal ini dapat mengganggu tercapainya homeostatis. Tingginya stressor mengakibatkan 

sekresi ketokolamin yang dapat menghambat kontraksi uterus dan aliran darah plasenta meningkat 

sehingga mengakibatkan partus tidak maju. Semakin lama persalinan, maka semakin tinggi 

konsentrasi ketokolamin dalam darah yang dapat menimbulkan gangguan kontraksi uterus, partus 

lama, dan peningkatan kadar kortisol ibu (Budiarti,2020).  

Berdasarkan Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 tercatat bahwa 

komplikasi persalinan terbanyak yaitu persalinan lama berjumlah 41%, dan jumlah persalinan 

melalui operasi caesar secara nasional berjumlah 17% dari jumlah total persalinan (Diana,2017).
 

Persalinan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 

minggu) lahir spontan dengan presentasi belakang kepala tanpa komplikasi pada ibu dan janin. 

Persalinan merupakan kejadian fisiologis yang normal. Kelahiran seorang bayi menjadi peristiwa 

sosial bagi ibu dan keluarga yang menantikan selama 9 bulan. Saat melahirkan, ibu merasakan 

nyeri yang dapat mengganggu kenyamanan pada saat terjadinya kontraksi, serta dapat 

mempengaruhi kondisi psikologis dan menimbulkannya komplikasi saat proses persalinan 

(Walyani,2016). 

 Pijat merupakan salah satu cara mengurangi rasa nyeri karena proses pemijatan dapat 

menghambat sinyal nyeri, ibu bersalin yang mendapatkan pemijatan selama 20 menit selama 

proses persalinan akan lebih terbebas dari rasa sakit. Hal ini disebabkan karena pemijatan 

merangsang tubuh untuk melepaskan endorphine yang berfungsi sebagai pereda rasa sakit dan 

menciptakan perasaan nyaman. Pemijatan secara lembut membantu ibu untuk merasa lebih segar, 

rileks, dan nyaman dalam persalinan(Hilda,2020).
 

Salah satu pemijatan nonfarmakologi adalah dengan teknik counterpressure yaitu tekanan 

kuat dengan meletakkan tumit tangan atau bagian datar dari tangan atau juga menggunakan bola 

tenis yang ditekan di daerah punggung (Danuatmadja dan Meiliasari, 2018). Tekanan ini dapat 

diberikan dengan gerakan lurus atau lingkaran kecil. Counterpressure dapat mengatasi nyeri tajam 

dan memberikan sensasi menyenangkan yang melawan rasa tidak nyaman pada saat kontraksi 

ataupun diantara kontraksi. Teknik pijat ini juga sangat efektif dalam menghilangkan rasa sakit 

pada punggung, kaki dan tangan (Susilawati,2020).
 

Salah satu peneliti tentang teknik counterpressure yang dilakukan oleh M. Satria 2017 

berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nila p = 0,000 dan diketahui a = 0,05, hal ini 

menunjukkan nila p lebih kecil dari nilai a atau p <a. Sehingga Ho ditolak Ha diterima, dengan arti 

ada pengaruh sebelum dan sesudah dilakukan pijat counterpressure terhadap penurunan nyeri kala 

I fase aktif pada ibu bersalin hasil ini menunjukkan bahwa pijat counterpressure efektif dilakukan 

untuk menurunkan intensitas nyeri peraalinan kala I pada ibu bersalin (Yuliatun,2013).
 

Teknik cunterpressure adalah pijatan tekanan kuat dengan cara meletakkan tumit tangan atau 

bagian datar dari tangan, atau juga menggunakan bola tenis pada daerah lumbal dimana ia sedang 

mengalami sakit pinggang. Teknik Massage Counterpressure adalah teknik massage untuk nyeri 

pinggang persalinan dengan metode nonfarmakologi, yaitu dengan menekan persarafan pada 
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daerah nyeri pinggang ibu bersalin, menggunakan kepalan tangan bila responden mengalami 

kontraksi uterus (yang menimbulkan nyeri pinggang) pada kala I fase aktif (Yuliatun,2013). 
 

 

METODE PENELITIAN 

Teknik massage Counterpressure dilakukan dengan memberikan penekanan pada sumber 

daerah nyeri pinggang persalinan yang dirasakan sehingga dapat melepaskan ketegangan otot, 

mengurangi nyeri pinggang persalinan, memperlancar peredaran darah, dan akhirnya 

menimbulkan relaksasi. Teknik Massage Counterpressure selama proses persalinan akan 

membantu mengatasi kram pada otot, menurunkan nyeri, mempercepat proses persalinan, 

menghilangkan ketegangan otot pada paha diikuti ekspansi tulang pelvis karena relaksasi otot-otot 

sekitar pelvis dan memudahkan bayi turun melewati jalan lahir, efektif dalam mebantu 

mengurangi rasa nyeri pinggang persalinan. Dengan pemberian Massage Counterpresssure dapat 

menutup gerbang pesan nyeri yang akan dihantarkan menuju medulla spinalis dan otot, selain itu 

dengan tekanan yang kuat pada saat memberikan teknik tersebut maka akan mengaktifkan 

senyawa endorphine yang berada di sinaps sel-sel saraf tukang belakang, sehingga transmisi dari 

pesan nyeri dapat dihambat dan menyebabkan penurunan sensasi nyeri (Muniarti,2018).. 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Di Pmb Bd. R Kota Bogor Tahun 

2021,dimana jumlah ibu bersalin seluruhnya 20 orang, tetapi yang mengikuti kegiatan ini 

berjumlah 16 orang ibu bersalin sesuai dengan kriteria inklusi yaitu ibu yang akan bersalin normal 

yang telah memasuki kala I fase aktif. Pengukuran nyeri persalinan pada ibu bersalin Di PMB Bd. 

R Kota Bogor diperoleh dengan menggunakan lembar observasi skala nyeri. Skala nyeri Numeric 

Rate Scale (NRS) ini dapat membuat responden lebih mudah untuk menggambarkan derajat nyeri 

karena dijelaskan setiap karakteristik nyeri pada masing-masing skala nyeri yang dirasakan. 

Data yang diperoleh dalam kegiatan ini akan diproses menggunakan aplikasi spss dan 

wilcoxon untuk mengetahui keefektifitasan kegitan ini. 

Kegitan ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 

1. Sosialisasi  

Menurut Sutaryo, (2004) Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan 

sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta 

reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana 

individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta 

kepribadiannya. Dalam hal ini, ibu bersalin yang mengalami nyeri pada kala I fase aktif akan 

diperkenalkan dengan teknik pijat counterpressure yang dapat mengurangi keluhan nyeri ibu. 

Ibu juga akan diberitahukan manfaat serta cara melakukan pijat ini yang dapat mengurangi 

nyeri ibu, sehingga proses persalinannya nanti akan berjalan lancar dan ibu dapat merasakan 

ketenangan dalam proses persalinannya nanti.  

2. Demonstrasi  

Langkah-langkah melakukan massage counterpressure yaitu, menurut 

1. Memberitahu ibu langkah yang akan dilakukan dan fungsinya 

2. Meganjurkan ibu posisi yang nyaman seperti posisi berbaring miring ke kiri ataupun 

duduk  

3. Mencuci tangan 

4. Menekan daerah sacrum secara mantap dengan pangkal atau kepalan salah satu telapak 

tangan setiap kontraksi selama 20 menit, lepaskan dan tekan lagi, begitu seterusnya selama 

kontraksi  

5. Melakukan peremasan kedua pinggul kemudian menekan kedalam arah titik tengah 

panggul dengan seluruh telapak tangan secara terus menerus sepanjang kontraksi.  
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6. Pijat ini dapat dilakukan dalam posisi duduk dibangku, membungkuk di tempat tidur atau 

tumpukan bantal, atau berbaring miring. Pijat seluruh punggung dari sacrum, naik searah 

tulang belakang hingga bahu atas, juga sekitar bahu dan lehernya. 

7. Mengevaluasi teknik Massage counterpressure tersebut. 

 

 

 

 

Berikut pelaksanaannya : 

Masasse counterpressure dengan pijatan yang dilakukan dengan memberikan tekanan yang terus-

menerus selama kontraksi pada tulang sacrum pasien dengan pangkal atau kepalan salah satu 

telapak tangan. Teknik masasse dengan gerakan menggesek dengan menggerakan ibu jari dan 

gerakan memutar. Masasse ini dilakukan bila nyeri dirasakan di daerah punggung dan pinggang 

secara menyeluruh. 

 

 

 

              

        Gambar 1 Gambar Pijat Counterpressure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Pelaksanaan Penerapan pjat Counterpressure pada Ibu bersalin kala I Fase Aktif 

 

3. Evaluasi 

Dalam Kegiatan Pengabdian masyarakat ini, mengajarkan dan menilai langsung hasil dari 

kegiatan yang dilakukan pada ibu dalam masa persalinan, kegiatan ini dilakukan selama 

ibu berada pada kala I Fase Aktif persalinan, dan dilakukan selama 20 menit sekali. 

Dilakukan pemantauan pada ibu setelah 20 menit sekali, dan didapatkan hasil terjadi 

perubahan dan pengurangan rasa nyeri yang dirasakan ibu selama kala I fase aktif dari 

pembukaan serviks 4-10cm dan ibu merasakan ketenangan dalam menghadapi 

persalinannya. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel Efektivitas  Pijat Counterpressure Dalam Menurunkan Tingkat Nyeri  

Pada Persalinan Di Pmb Bd. R Kota Bogor Tahun 2021 

 

Berdasarkan tabel Diatas dapat dilihat bahwa p value dengan analisa Uji Wilcoxon, 

diperoleh nilai signifikan lebih kecil dari taraf signifikan 5% (Pvalue=-0.001<0,05) maka 

dapat dinyatakan terdapat efektivitas pijat counterpressure terhadap keberhasilan 

penurunan nyeri persalinan kala I pada ibu bersalin. Dimana dari 16 orang ibu yang 

dilakukan pijat counterpressure, ada 13 orang ibu yang mengalami perubahan nyeri kala I 

fase aktif, 2 orang yang masih merasakan nyeri kala I fase aktif dan terdapat 1 orang ibu 

yang tidak berkurang nyeri nya. Hal ini dikarenakan bahwa ada ibu yang tidak biasa 

dipijat, bahkan disentuh saat mengalami kontraksi, hal ini disebabkan karena kontraksi 

sedemikian kuat nya sehingga ibu tidak sanggup lagi menerima rangsangan apapun pada 

tubuh. Teknik Massage Counterpressure selama proses persalinan akan membantu 

mengatasi kram pada otot, menurunkan nyeri, mempercepat proses persalinan, 

menghilangkan ketegangan otot pada paha diikuti ekspansi tulang pelvis karena relaksasi 

otot-otot sekitar pelvis dan memudahkan bayi turun melewati jalan lahir, efektif dalam 

mebantu mengurangi rasa nyeri pinggang persalinan (Yuliatun, dkk 2013). 

Dengan pemberian Massage Counterpresssure dapat menutup gerbang pesan nyeri yang 

akan dihantarkan menuju medulla spinalis dan otot, selain itu dengan tekanan yang kuat 

pada saat memberikan teknik tersebut maka akan mengaktifkan senyawa endorphine yang 

berada di sinaps sel-sel saraf tukang belakang, sehingga transmisi dari pesan nyeri dapat 

dihambat dan menyebabkan penurunan sensasi nyeri  

 

KESIMPULAN 

Pijat counterpressure ini dilakukan pada ibu yang akan bersalin yang memasuki kala I 

fase aktif yang bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri. Pijat ini diberikan pada saat adanya 

kontraksi dan lamanya 20 menit. Hasil uji statistik wilcoxon diperoleh nilai Asymp.Sig.(2-

tailed) 0,001 yang artinya < 0,05 sehingga disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikasi 

yaitu pengaruh pijat counterpressure terhadap penurunan intensitas nyeri persalinan kala I. 
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Abstract 

Background – Saat ini Jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia setiap saat 

mengalami peningkatan, pada masa pandemi seperti ini banyak UMKM yang tidak memperhatikan 

kualitas produknya, oleh karena itu peningkatan kualitas UMKM pangan harus dijalankan melalui 

program pelatihan dan penyuluhan pangan.  

Purpose – Memberikan penyuluhan dan pelatihan online terkait produksi, perijinan, pengemasan, dan 

pemasaran, baik UMKM yang akan merintis atau sudah berjalan tetapi mengalami kendala.  

Design/methodology/approach – Metode yang dilakukan adalah pendaftaran mitra, pembuatan grup 

komunitas, presentasi, penyuluhan dan pelatihan online via Google Meet 

Findings – Sebanyak 44% peserta memasarkan produknya secara online, 44% secara online dan 

offline, dan masih terdapat 12% memasarkan produk secara offline. Pada sesi pelatihan design kemasan 

dilakukan perubahan tampilan kemasan salah satu UMKM menjadi lebih menarik dan kekinian 

Research limitations – Perlu dilakukan pendampingan lanjutan terutama untuk pendaftaran ijin edar 

PIRT dan juga pendaftaran sertifikasi halal. 

Originality/value – Penyuluhan dan pelatihan dilakukan dengan memberikan materi presentasi yang 

dibagi menjadi beberapa sesi yaitu, opening class, sistem jaminan halal, sanitasi dan CPPOB (Cara 

Produksi Pangan Olahan yang Baik), strategi pemasaran, design kemasan, dan ijin edar produk pangan. 

 

Keywords: Kualitas, UMKM, Penyuluhan, Pelatihan, Pandemi 

I. PENDAHULUAN 

Saat ini, jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia mencapai 64 juta dan angka 

tersebut mencapai 99,9 % dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia.  Jabodetabek sebagai 

pusat perekonomian juga memiliki penggerak UMKM yang berjumlah banyak. Akan tetapi awal tahun 

2020 muncul pandemi Covid-19 yang menyebabkan para pelaku usaha terkena dampaknya. 

Adanya pandemi telah mengubah cara para pelaku usaha dalam berbisnis. Salah satu usaha yang 

menjanjikan di era pandemi ini adalah usaha di bidang pangan. Tidak sedikit masyarakat mencari 

peluang dengan membangun bisnis UMKM di bidang makanan ataupun minuman.  Berbisnis di era 

pandemi tentunya tidak mudah, mengingat adanya adaptasi kebiasaan baru yang mengharuskan 

masyarakat membatasi interaksi tatap muka. Selain itu, semakin banyak orang yang membangun usaha 

maka semakin tinggi persaingannya. Maka dari itu, berbagai inovasi dan strategi pemasaran yang tepat 

diperlukan dalam membangun usaha di era pandemi ini. Pengetahuan seputar usaha di bidang pangan 

perlu dipahami para pelaku usaha agar menambah nilai jual produk yang mereka pasarkan. Strategi 

pengolahan produk, pengemasan, dan pemasaran harus diperhatikan dengan baik agar menciptakan 

produk yang diminati masyarakat. 

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membentuk penyuluhan dan pelatihan online 

terkait produksi, perijinan, pengemasan, dan pemasaran, baik UMKM yang akan merintis atau sudah 

berjalan tetapi mengalami kendala 
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II. METODOLOGI PELAKSANAAN 

Pelaksanaan program pengabdian ini dimulai bulan Maret hingga Juli 2021 bersama dengan program 

KKN mahasiswa Teknologi Pangan dan Gizi Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Djuanda. Kegiatan 

ini dilakukan online melalui platform Google Meet. Metode yang dilakukan pada kegiatan pengabdian 

ini diantaranya pendaftaran mitra menggunakan google form, pebuatan grup komunitas melalui 

whatsapp group, presentasi dan pelatihan online via google meet, dan evaluasi melalui google form. 

Materi presentasi dibagi menjadi enam sesi yaitu opening class, sistem jaminan halal, sanitasi dan 

CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), strategi pemasaran, design kemasan, dan terakhir 

ijin edar MD & PIRT. Evaluasi kegiatan ini dilakukan dengan pemberian pre-test di awal kegiatan dan 

post test di akhir kegiatan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Materi Kelas Ke-1: Opening Class 
Materi kelas pertama berisikan edukasi dan sharing tentang hal-hal yang diperlukan pelaku usaha 

pangan dalam berbisnis di era pandemi, Pemateri pertama adalah Randy Raharja, dalam presentasinya, 

narasumber  menyampaikan pengalaman dan tips dalam berbisnis produk pangan. Narasumber 

membagikan beberapa hal penting untuk memulai usaha di bidang pangan seperti: izin edar produk, 

sertifikasi halal, proses produksi yang baik hingga strategi marketing di era pandemi.  

Adapun saran strategi pemasaran yang diberikan narasumber terhadap masalah penjualan di era 

pandemi, yaitu produsen perlu mengkuatkan branding agar masyarakat lebih mengenal produk yang 

dijual, dilakukan dengan cara iklan melalui media sosial ataupun mengikuti pameran dan brosur yang 

disebarkan. Produk yang dijual harus dipastikan kualitasnya sehingga masyarakat akan percaya dengan 

produk yang dijual dan melakukan pembelian berulang. 

 

2. Materi Kelas Ke-2: Sistem Jaminan Halal 
Kegiatan ini berisi penyuluhan tentang sistem jaminan halal dan pengurusan halal yang disampaikan 

langsung oleh Ibu Lia Amalia, ST., SS., MT selaku kepala bidang sosialisasi dan promosi halal LPPOM MUI 

serta Dosen di Fakultas Ilmu Pangan Halal. Materi yang diberikan mencakup sertifikasi halal, sistem 

jaminan halal, dan cara mendaftarkan produk untuk mendapat sertifikasi halal.  

Pemaparan yang diberikan cukup menarik perhatian dari para peserta kelas online karena kehalalan 

suatu produk pangan merupakan titik kritis dari klaim yang akan diberikan oleh LPPOM MUI mengenai 

produk pangan yang diproduksi. Antusiasme para peserta dibangun dengan jargon “Halal is my life!” dan 

kelas ditutup dengan sesi tanya jawab dan sharing pengalaman para peserta mengenai ketentuan halal 

untuk produk olahan pangan yang diproduksinya. 

 

3. Materi Kelas Ke-3: Sanitasi dan CPPOB 
Materi kelas ketiga mengenai Sanitas dan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang 

dilaksanakan melalui aplikasi Google Meet dengan mengundang pemateri yaitu Bapak Muhammad 

Rifqi, S.T, M.TP, Dosen TPG FIPHAL UNIDA Bogor. Dalam industri pangan, sanitasi meliputi 

kegiatan-kegiatan secara aseptik dalam persiapan, pengolahan dan pengemasan produk makanan, 

pembersihan dan sanitasi tempat serta ingkungan produksi dan kesehatan pekerja.  

Kegiatan yang berhubungan dengan produk makanan meliputi pengawasan mutu bahan mentah, 

penyimpanan bahan mentah, perlengkapan suplai air yang baik, pencegahan kontaminasi makanan pada 

semua tahap selama pengolahan dari peralatan personalia, serta pengemasan dan penggudangan produk 

akhir. Kegiatan ini direspon dengan sangat baik oleh semua pelaku UMKM yang hadir. 

 

4. Materi Kelas Ke-4: Strategi Pemasaran 

Materi yang disampaiakn pada pertemuan keempat meliputi prinsip ekonomi dan bisnis, teori serta 

penerapan teknik pemasaran. Pada kelas ini materi dibawakan oleh Da’wati Kurnia Imanisa, A.Md.Si, 

Beliau menjelaskan secara langsung dan mendalam mengenai tips dan trik menggunakan media sosial 

dan marketplace sebagai tempat usaha yang bersifat user friendly terutama untuk para pengusaha kaum 

milenial. Beliau juga memotivasi para UKM untuk selalu sabar, giat, dan tekun atas usaha yang sedang 

dijalani, berkaca dari pengalaman yang pernah beliau lewati selama menjadi pengusaha online. Pada 

sesi ini diperoleh data mengenai jenis teknik pemasaran dari para peserta kegiatan.  Dari Gambar 1 
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dapat diketahui bahwa sebanyak 44%  UMKM peserta kegiatan telah memasarkan produknya secara 

online, sebanyak 44% memasarkan via online dan offline, serta masih terdapat 12%  memasarkan via 

offline.    
 

Gambar 1. Metode pemasaran produk peserta penyuluhan dan pelatihan 

5. Materi Kelas Ke-5: Desain Kemasan 
Materi kelas kelima adalah pelatihan desain menggunakan aplikasi Canva yang disampaikan oleh 

Avira Ernistia, mahasiswi Penyiaran Multimedia Universitas Indonesia. Kegiatan  dilaksanakan via 

Google meet. Materi berisi seputar peraturan label dan kemasan pangan sesuai peraturan yang berlaku di 

Indonesia. Pada kelas ini, setelah penyampaian pelatihan menggunakan apliaksi Canva, para peserta 

diberikan tugas berupa desain label kemasan sesuai peraturan yang sudah disampaikan dengan waktu 

pengerjaan tujuh hari. Pemberian tugas ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap 

peraturan pelabelan pangan dan melatih kreativitas peserta dalam membuat desain. Pada kegiatan pula, 

peserta diedukasi mengenai kriteria label pangan menurut Perka BPOM nomor 31 tahun 2018 (BPOM, 

2018) 

 

6. Materi Kelas Ke-6: Ijin Edar MD dan PIRT 
Narasumber pada kelas keenam adalah Nuryuda S, Amd, beliau merupakan pemilik beberapa usaha 

makan, dan juga pernah bekerja dibeberapa perusahaan makanan. Materi yang disampaikan membahas 

tentang perizinan dasar yang dibutuhkan UMKM, contohnya nomor izin usaha (NIB dan IUMK) dan 

nomor izin edar (BPOM RI MD dan PIRT). Poin-poin yang dibahas yaitu prosedur pembuatan NIB dan 

IUMK, persyaratan yang harus dipenuhi UKM untuk mendaftarkan usahanya agar mendapatkan nomor 

izin edar MD/PIRT, tahapan-tahapan yang harus dijalani oleh UKM untuk mendapatkan nomor izin edar, 

pengetahuan tentang pangan yang wajib memiliki izin edar BPOM MD dan tidak, serta kriteria yang 

haru.s dipenuhi pangan olahan untuk mendapatkan nomor izin edar. Di akhir pertemuan kelas online 

kedua ini juga diadakan sesi tanya-jawab yang dilakukan secara langsung oleh peserta dan pemateri 

Selain itu pada pertemuan terakhir ini dilakukan post-test melalui google form. Soal yang diberikan 

sama dengan soal pre-test yang dilakukan di awal pertemuan. Terdapat 18 peserta UMKM yang ikut 

hingga sesi terakhir. Nilai rata-rata didapatkan pada saat pre-test yaitu 67,22; sedangkan rata-rata nilai 

yang didapatkan pada saat post-test yaitu 88,33. Dapat dilihat adanya kenaikan rata-rata nilai pada saat 

post-test dibandingkan dengan rata-rata nilai pada saat pre-test. 

 

12% 

44% 44% 

offline online online dan offline
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Gambar 8. Perbandingan nilai pre-test dan post-test  peserta kegiatan 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kegiatan kelas online berjalan lancar selama enam sesi mulai dari Opening class hingga sesi 

terakhir penyulihan tentang ijin edar MD dan PIRT. Sebanyak 44% peserta memasarkan produknya 

secara online, 44% secara online dan offline, dan masih terdapat 12% memasarkan produk secara 

offline. Pada sesi pelatihan design kemasan dilakukan perubahan tampilan kemasan salah satu UMKM 

menjadi lebih menarik dan kekinian. Hasil pre-test dan post-test didapatkan peningkatan pengetahuan 

dari nilai rata-rata pretest 67,22 menjadi 88,33 saat post-test. Perlu dilakukan pendampingan lanjutan 

terutama untuk pendaftaran ijin edar PIRT dan juga pendaftaran sertifikasi halal. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih kepada Universitas Djuanda atas Pendanaan Hibah Internal Perguruan Tinggi 

Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2021 Nomor 151/LPPM/K-X/VIII/2021 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A, & Nurhidaya. 2020. Media Sosial dan Tantangan Masa Depan Generasi Milenial. Avant 

Garde, 8(2) : 134-148 

BPOM RI. 2018. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 31 Tahun 2018 tentang Label 

Pangan Olahan. Jakarta : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 

Hutami R, L Amalia, S Aminah dan EN Agusta, 2019. Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Pangan 

Industri Rumah Tangga (PIRT) UKM Pangan Berbasis Talas dan Nanas Bogor di Kota Bogor. 

Jurnal Qardhul Hasan, 5(2):57-63.  

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2020. Perkembangan Data 

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2017-2018. 

http://www.depkop.go.id/data-umkm 

Mufrenia ANF, 2016. Pengaruh Desain Produk, Bentuk Kemasan dan Bahan Kemasan Terhadap Minat 

Beli Konsumen (Studi Kasus Teh Hijau Serbuk Tocha). Jurnal Ekonomi Manajemen, 2 (2): 48-54. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

NA NR DF RA IW RM FH LF TY NN AN RG AT SJ MH SH DH NE

%
 m

en
ja

w
a
b
 b

en
ar

 

Nama Peserta 

pretest posttest

http://www.depkop.go.id/data-umkm


PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 525 

 

 

 

PEMBERDAYAAN JARINGAN PEREMPUAN USAHA KECIL SURAKARTA 

EMPOWERMENT OF WOMEN'S NETWORKS OF SMALL BUSINESS 
SURAKARTA  

 
Suminah1, Eny Lestari2, Dwiningtyas Padmaningrum3, Adreas Slamet Widodo4 

1,2,3) Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, Fakultas Pertanian , Universitas Sebelas Maret 
4)  Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas FSRD, Universitas Sebelas Maret 

Co Author: suminah@staff.uns.ac.id 

Abstrak 

Latar Belakang: Kota Surakarta  merupakan salah satu kota yang ada di Solo Raya, dengan 

mayoritas 80% penduduknya memiliki pekerjaan di bidang usaha jasa maupun memproduksi 

barang dan pangan. Mitra kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah Kelompok 

Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK) Ngudi Lestari merupakan kumpulan berbagai usaha 

kecil bergerak di bidang pangan dan kerajinan di Kota Surakarta. Pengelolaan jaringan usaha 

kecil, mengalami berbagai  permasalahan utama yang menjadi penghambat kemajuan usaha kecil 

tersebut khususnya bergerak di bidang pangan, apalagi ditambah dengan kondisi pandemi covid-

19. 

Tujuan: Kegiatan PKM ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mitra 

sehingga dapat melakukan inovasi usaha dimasa pandemi covid-19. 

Metodologi: Kegiatan pemberdayaan yang diterapkan ini menggabungkan beberapa metode 

antara lain metode edukasi, fasititasi ipteks, dan pendampingan. 

Hasil: Menurunnya semangat pelaku usaha JARPUK karena pemasaran produknya menurun 

sekitar 50%,  minimnya peralatan mitra digunakan untuk proses produksi dan pengemasan, 

kurangnya pengetahuan mitra tentang sistem manajemen usaha yang tidak profesional menjadi 

masalah dalam hal keberlanjutan usaha yang dijalankan, serta pengetahuan tentang aplikasi 

sistem pemasaran produk selama pandemi Covid 19 masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut 

kegiatan pemberdayaan diawali dengan motivasi usaha kelompok JARPUK, dilanjutkan 

pelatihan aplikasi sistem pemasaran produk secara online dan pelatihan penggunaan web disertai 

penyerahan alat untuk produksi-pemasaran ke kelompok JARPUK. Adanya kegiatan 

pemberdayaan ini anggota JARPUK diharapkan mampu menghasilkan pendapatan yang sama 

dengan sebelum masa pandemi atau dapat meningkat untuk  keberlangsungan usaha dan 

memenuhi kebutuhan harian. 

 

Kata Kunci: pemberdayaan perempuan, usaha kecil 
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I. PENDAHULUAN 

Konsep pemberdayaan umumnya dikaitkan dengan konsep partisipasi. Partisipasi adalah bagian 
terpenting pada upaya membentuk proses pemberdayaan serta kemandirian masyarakat. Pemberdayaan pada 
bidang ekonomi produktif adalah upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan serta 
kesejahteraan ekonomi rakyat dimasa pandemi seperti ini, hal ini berdasarkan pendapat yang berasal dari Craig 
dan Mayo pada Nugroho (2007). Berdasarkan analisa statistik Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, dari 
total 65.471.134  usaha ekonomi, 99,99 % adalah Usaha Mikro dengan jumlah 64.601.352  usaha. Sementara 
itu, usaha kecil sekitar 1,22% dengan jumlah 798.679 usaha. Usaha menengah adalah sekitar 0,10% dengan 
jumlah 65.465 usaha dan usaha besar sejumlah 5.637 atau 0,01%. Usaha mikro melibatkan lebih dari 109  juta 
tenaga kerja.  

Kelompok mitra kegiatan Program Kemitraan Masyarakat ini adalah kelompok Jaringan Perempuan 
Usaha Kecil/JARPUK yang khususnya yang bergerak di bidang pangan yang berjumlah 159 orang dari total 
anggota yang beranggotakan sebanyak 492 orang baik yang bergerak dalam bidang barang mapun pangan 
(kuliner). Dalam kegiatan pengabdian hanya akan melibatkan perempuan anggota JARPUK yang bergerak di 
bidang pangan saja, karena belum banyak yang mengintervensi apalagi di masa pandemi. Kelompok Jaringan 
Perempuan Usaha Kecil /JARPUK Surakarta menjalankan usaha bidang pangan yaitu memproduksi aneka 
makanan dan snack.  Dalam waktu kurun satu tahun semenjak pandemi covid-19, banyak kegitan usaha yang 
semakin terpuruk kondisinya, hal ini disebabkan karena masyarakat banyak yang tidak berani keluar rumah untuk 
membeli makanan karena pandemi covid. Sampai saat ini belum banyak pelaku usaha ini yang dapat mengatasi 
permasalahan menurunnya pemasaran sehingga omzet dan produksinya juga menurun rata-rata 75% dari 
produksi sebelum pandemi. Hingga saat ini belum ada yang berusaha untuk memproduksi pangan yang 
disesuaikan dengan kondisi pandemi baik dari produknya, kemasannya maupun pemasarannya. Minimnya 
pengetahuan menyebabkan pelaku usaha ini belum menyesuaikan produk olahannya sesuai kondisi pandemi.  

Manajemen usaha juga dilakukan secara tradisional dan seadanya seperti hanya dilakukan dengan 
pencatatan manual dalam satu buku sekaligus sehingga kelompok mitra sangat mengharapkan untuk 
pendampingan dalam hal pengaturan pembukuan sampai dengan kemudahan pemasaran. Berkaitan dengan 
pemasaran berdasarkan wawancara dengan mitra, selama pandemi Covid 19 banyak dampak yang ditimbulkan 
khususnya dalam hal pemasaran produk. Pandemi Covid-19 berdampak pada yang menurun permintaan produk 
dari JARPUK, karenakan selama ini produk hanya dipasarkan secara offline, Maka dari itu dibutuhkan adanya 
inovasi pemasaran online untuk target pasar yang lebih luas. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Jaringan Perempuan Usaha 
Kecil/JARPUK “Ngudi Lestari”, khususnya di bidang pangan dapat diidentifikasi bahwa pengetahuan yang dimiliki 
oleh kelompok mitra mengenai jenis produk olahan lain sesuai dengan kondisi pandemi minim, pengemasan 
produk kurang  marketable, kurangnya pengetahuan mitra tentang sistem manajemen usaha yang tidak 
profesional menjadi masalah dalam hal keberlanjutan usaha yang dijalankan, serta pengetahuan tentang aplikasi 
sistem pemasaran produk selama pandemi Covid 19 masih terbatas. Sehingga hal ini sangat perlu adanya 
edukasi dan pendampingan penanganan lebih lanjut tentang produk olahan yang disesuaikan dengan kondisi 
pandemi, penyediaan/fasilitasi berupa teknologi proses pengolahan terkait proses produksi produk olahan, 
pelatihan pembuatan kemasan, pelatihan sistem manajemen usaha serta pengenalan e-commerce untuk 
menunjang proses pemasaran maupun mengurangi kontak dengan konsumen.  

 

II. METODOLOGI 

A. Konsep Pemberdayaan  
Pemberdayaan kepada masyarakat bertujuan untuk mempertinggi kemampuan masyarakat supaya 

menjadi mandiri serta bebas dari belenggu kemiskinan, (Sumodiningrat, 1999). Pemberdayaan pada wanita 
dapat dilakukan dengan menaikkan ketrampilan dalam bidang ekonomi, dan ekslusif terkait aktivitas harian. 
Pemberdayaan wanita dilakukan melalui peningkatan partisipasi mereka terhadap apa yang mereka kerjakan 
dan tekuni. Pendekatan yang dilakukan menekankan pada peran wanita dalam menaikkan keberdayaannya 
serta menempatkan pemberdayaan pada kecakapan wanita dalam menaikkan kemandirian (dan kekuatan 
pada dirinya. Akan tetapi dalam rangka menjaga keberlangsungannya tidak fokus pada kegiatan peningkatan 
ketrampilan saja. Oleh sebab itu, selain peningkatan ketrampilan perlu adanya peningkatan ekspresi pada 
peran wanita dalam ekonomi rumah tangga serta lingkungan sosial. Maka dari itu, perlu adanya training 
dengan menggabungkan unsur peningkatan ketrampilan (skill), penambahan pengertian (cognition), dan 
kesadaran akan martabat diri (dignity) dalam rumusan yang terstruktur, praktis, terukur dan operasional. 
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Kontribusi dan kiprah Wanita, bisa dicermati berasal tiga peran, seperti yang dikemukakan lhromi 
(2000: 10) yaitu : (1) peran produktif terkait kelangsungan hidup manusia dan keluarga, misalnya melahirkan, 
menyusui, merawat dan mengasuh anak, mengambil air, memasak, membersihkan rumah, dan menjahit; (2) 
peran produktif terkait  kegiatan yang langsung menyumbang pendapatan keluarga. Tanpa melihat apakah 
kegiatan tadi dibayar atau tidak dibayar, contohnya petani dan petemak ; (3) peran sosial, meliputi aktivitas 
yang tidak terbatas pada pengaturan keluarga namun jua di kelompoknya, contohnya peran dalam koperasi, 
kelompok tani dan sebagainya. 

Pemberdayaan perempuan artinya memberikan dukungan serta kemampuan terhadap potensi yang 
dimiliki kaum perempuan sehingga bisa diaktualisasikan secara optimal dalam prosesnya dan menempatkan 
wanita sebagai manusia seutuhnya (Pujono, 1996). Usaha yang bisa diterapkan dalam memberdayakan 
perempuan yaitu membentuk suatu perkumpulan bagi kaum perempuan di masyarakat dengan melakukan 
berbagai  acara dan pelatihan (Khan, 2018). Harriet dkk. (2014) menambahkan peran perempuan dalam 
masyarakat sangat penting untuk mendorong kesejahteraan keluarga. 

B. Metodologi 
 Kegiatan pemberdayaan yang diterapkan ini menggabungkan beberapa metode antara lain metode 

edukasi, fasititasi ipteks, dan pendampingan. Khalayak target pemberdayaan yaitu Kelompok Jaringan 
Perempuan Usaha Kecil/JARPUK Ngudi Lestari Kota Surakarta. Pemilihan lokasi pemberdayaan secara 
purposive, yaitu kelompok JARPUK yang aktif menjalankan usaha. Pelaksanaan pemberdayaan dalam 6 
bulan yaitu dari bulan Mei hingga bulan Oktober 2021 dengan memfasilitasi target supaya mampu 
menghasilkan kemasan produk yang marketable, bisa manajemen usaha dengan baik serta menggunakan e-
commerce untuk menunjang proses pemasaran produk mereka. Penerapan metode edukasi, fasititasi ipteks, 
dan pendampingan diuraikan sebagai berikut: (1) mitra diajarkan teknik serta cara pegemasan yang baik dan 
menarik agar produk menjadi lebih marketable, dan difasilitasi peralatan yang digunakan. (2) mitra diberikan 
pembinaan tentang motivasi usaha, (3) menambah pengetahuan mitra tentang pemasaran produk, 
menggunakan sistem pemasaran berbasis online menggunakan e-commerce di masa pandemi. Dengan cara 
mendaftarkan produk yang mereka miliki ke aplikasi online seperti web, lazada, shopee dan tokopedia. Hal ini 
diharapkan pemasaran dari produk yang dimiliki mitra menjadi lebih luas.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dilakukan 4 orang Tim pengabdian Program Kemitraan 
Masyarakat (PKM) bersama 2 orang mahasiswa. Sebelum diadakannya pemberdayaan tareget pemberdayaan 
terlebih dahulu disampaikan maksud dari Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dan tujuan dari diadakannya 
beberapa pelatihan pada saat koordinasi yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa kali kegiatan pelatihan. 
Kegiatan pemberdayaan terlebih dahulu diawali dengan motivasi usaha kelompok JARPUK, dilanjutkan pelatihan 
aplikasi sistem pemasaran produk secara online dan pelatihan penggunaan web disertai penyerahan alat untuk 
produksi-pemasaran ke kelompok JARPUK.  

 
Peningkatan Semangat Usaha Kelompok JARPUK melalui Motivasi Usaha dan Pelatihan Manajemen 
Usaha 

Motivasi usaha adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan menjalankan usaha, oleh 
karena itu motivasi penting bagi anggota kelompok JARPUK. Motivasi sebagai pemacu semangat dalam 
menjalankan usaha untuk semakin lebih baik. Semangat secara ekslusif akan berdampak meningkatnya 
produktivitas kerja dan memberikan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan. Motivasi menjadi bagian 
urgent dalam usaha, agar tujuan tercapai dan menjadikan anggota kelompok JARPUK lebih berani mengambil 
sebuah tindakan dalam usaha. Apalagi dimasa pandemi seperti ini tantangan dalam usaha semakin berat dan 
banyak resiko yang harus ditanggung, untuk itu motivasi usaha sangat diperlukan bagi kelompok JARPUK agar 
bangkit kembali dalam menjalankan usaha yang ditekuninya melalui beberapa upaya salah satunya dengan 
melakukan pemasaran secara online. Keberlanjutan dari motivasi usaha adalah adanya pelatihan manajemen 
usaha.  
 
Peningkatan Pengetahuan Pemasaran Produk Kelompok JARPUK Melalui Pelatihan Aplikasi Sistem 
Pemasaran Secara Online.  

Kelompok JARPUK Surakarta sebagian besar memproduksi aneka olahan pangan dan snack. Sampai 
saat ini belum banyak dari anggota JARPUK yang dapat mengatasi permasalahan menurunnya pemasaran 
sehingga omzet dan produksi dari usaha yang mereka lakukan menurun hingga 75% dari produksi sebelum 
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pandemi.  Minimnya pengetahuan menyebabkan anggota JARPUK belum dapat  menyesuaikan pemasaran 
produk olahannya sesuai kondisi pandemi. Adanya pelatihan aplikasi sistem pemasaran secara online dari 
program kemitraan masyarakat (PKM) ini dapat menjadi salah upaya untuk mengatasi permasalahan dari 
anggota JARPUK terkait pemasaran produk usaha mereka. Kagiatan pelatihan di awali dengan memberikan 
informasi terkait pengemasan produk yang marketable untuk dipasarkan baik secara offline maupun online.  

Kemasan produk yang lebih marketable untuk mengemas produk pangan dan snack bisa dengan  
kemasan kaca, toples plastik,  mika, dan kemasan plastic dengan ketebalan tertentu. Untuk kemasan kaca 
berbentuk toples dapat memuat banyak, sedangkan untuk jual eceran menggunakan kemasan plastic dan 
kardus. Makanan yang sudah di kemas, kemudian bagian luar kemasan ditempelkan stiker yang sudah dipesan 
dipercetakan. Kemasan yang ditawarkan  yaitu kemasan yang memiliki daya tahan udara. Pengemasan yang 
higienis dan efektif untuk pemasaran sampai keluar propinsi tentunya menjadi harapan bagi anggota kelompok 
juga menginginkan produk yang dihasilkan dapat dijadikan oleh - oleh khas wisata bagi orang yang berkunjung 
ke Solo. Sehingga jika dilihat dari faktor produksi pendapatan yang diperoleh cukup untuk keberlangsungan 
usaha. 

Berkaitan dengan keperluan pemasaran produk secara online selain packaging yang menarik penting 
bagi pelaku usaha untuk menguasai teknik fotografi yang bagus dan hasil foto di post pada akun aplikasi 
pemasaran produk secara online menjadi pemikat  bagi konsumen untuk membeli produk dari anggota JARPUK, 
untuk itu saat kegiatan pelatihan aplikasi sistem pemasaran secara online juga mengajarkan kepada peserta 
bagaimana cara pengambilan gambar yang menarik dari berbagai angle. Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan 
memberikan informasi terkait aplikasi apa saja yang dapat menunjang pemasaran online dan step-step 
pengaplikasiannya, sehingga anggota JARPUK dapat mengaplikasikan informasi yang diperoleh ke usaha yang 
dilakuan.   
 
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Penggunaan Aplikasi Pemasaran Produk Kelompok 
JARPUK secara Online Melalui Pelatihan Penggunan Web dan Introduksi Teknologi Tepat Guna Alat 
untuk Kegiatan Produksi hingga Pemasaran 

Proses pelatihan penggunaan web merupakan tindak lanjut dari pelatihan aplikasi sistem pemasaran 
secara online. Kelompok JARPUK difasilitasi oleh tim pengabdian PKM-UNS dengan dibuatkan website untuk 
mempromosikan produknya dan untu kegiatan jual beli secara online. Adanya pelatihan ini untuk meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan dari anggota Kelompok JARPUK untuk mengoperasikan website yang telah 
disediakan. Anggota diajarkan bagaimana cara memasukkan gambar produk kedalam website disertai deskripsi 
produk yang menarik dan dijelaskan sistem order dari website tersebut sehingga ketika ada konsumen yang ingin 
membeli produk dari anggota dapat merespon dengan baik. Edukasi dan pendampingan pemasaran online 
Kelompok JARPUK ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternative solusi permasalahan terkait pemasaran 
produk yang menurun selama masa pandemi ini. Dengan adanya pemasaran secara online produk yang mereka 
hasilkan dapat diketahui banyak orang dan dapat memperluar pangsa pasar.  

. 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Fasilitasi pelatihan dan peralatan tepat guna yang diberikan, diharapkan kelompok JARPUK dapat 
meningkatkan produktivitas usaha dan perluasan pemasaran. Pelatihan yang diikuti kelompok JARPUK dapat 
meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan motivasi usaha. Pelatihan pemasaran online yang diberikan dapat 
meningkatkan perluasan pemasaran produk sehingga dapat mengikuti perkembangan kondisi pandemi saat ini. 
Pengimplementasian kegiatan pemasaran secara online oleh anggota JARPUK diharapkan mereka 
menghasilkan pendapatan yang sama dengan sebelum masa pandemi atau dapat meningkat untuk  
keberlangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan harian. 
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Gambar 1. Kegiatan Pengebdian kepada Kelompok JARPUK Ngudi Lestari dan Hasil 

Produk dari Anggota Kelompok 
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Abstrak 

Penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan norma 
dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja 
disebabkan karena beberapa faktor yakni: faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal, yakni faktor yang 
berasal dari diri seseorang, dimana faktor internal itu sendiri terdiri dari : faktor kepribadian, faktor keluarga serta 
faktor ekonomi. Faktor Eksternal, yakni faktor yang berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi terjadinya 
penyalahgunaan narkoba, terdiri dari: faktor pergaulan dan faktor sosial atau masyarakat. 

Bagi para korban penyalahgunaan narkoba, perlu dilakukan penanganan yang serius dan tuntas. 
Maksudnya agar korban dapat sadar dan tidak kambuh kembali ke dalam masalah penyalahgunaan narkoba. Jadi, 
bukan hanya melakukan penghentian penyalahgunaan narkoba saja, namun juga melakukan rehabilitasi dengan 
melakukan pembinaan korban penyalahgunaan narkoba selama ini proses rehabilitasi oleh lembaga-lembaga sosial, 
Dimana panti rehabilitasi melakukan kepada lima pendekatan, yaitu medis, psikiatris, vokasional, sosial dan 
pendekatan rekreasi. 

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan social support dalam bentuk 
pemberian motivasi kepada Pasien Rehabilitasi Narkoba. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam bentuk 
Psikoedukasi yaitu bentuk pemberian social support dengan kegiatan ini diharapkan pasien rehabilitasi narkoba 
dapat lebih lagi memotivasi dirinya untu menatap masa depan yang lebih baik setelah mereka keluar atau selesai 
menjalani program di panti rehabilitasi narkoba. Kegiatan ini berupa seminar pemberian Social Support dalam bentuk 
pemberian motivasi kepada Pasien Rehabilitasi Narkoba yang diikuti oleh Pasien Rehabilitasi Narkoba Al Kamal 
Sibolangit Center. 

Pemberian social support dalam bentuk motivasi maka untuk pasien rehabilitasi narkoba , diharapkan pasien 
dapat menurunkan tingkat kecemasan. Individu yang kurang atau bahkan tidak memiliki dukungan sosial memiliki 
tingkat kecemasan yang tinggi. Untuk itu perlu adanya dukungan agar individu tersebut dapat membagikan 
permasalahannya pada orang di sekitar yang dipercaya, mampu mengubah pandangan atau persepsi terkait 
kejadian yang dialami, dengan adanya dukungan sosial membuat individu yang memiliki masalah dapat bertukar 
pikiran dengan orang lain yang dapat mengubah pandangan terhadap masalah yang dialami dan juga dapat 
mempengaruhi respon terkait kejadian yang dialami. Misal sebelumnya memiliki pemikiran untuk melakukan self-
harm, namun setelah adanya dukungan yang diberikan maka si individu tersebut mengurungkan niatnya. 

 

Kata Kunci: Pasien Rehabilitasi Narkoba,Social Support  
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I. PENDAHULUAN 

 

Bagi para korban penyalahgunaan narkoba, perlu dilakukan penanganan yang serius dan tuntas. 
Maksudnya agar korban dapat sadar dan tidak kambuh kembali ke dalam masalah penyalahgunaan narkoba. Jadi, 
bukan hanya melakukan penghentian penyalahgunaan narkoba saja, namun juga melakukan rehabilitasi dengan 
melakukan pembinaan korban penyalahgunaan narkoba selama ini proses rehabilitasi oleh lembaga-lembaga sosial, 
Dimana panti rehabilitasi melakukan kepada lima pendekatan, yaitu medis, psikiatris, vokasional, sosial dan 
pendekatan rekreasi. 

Selain lima pendekatan diatas perlu juga diberikan social support kepada pasien narkoba ini , dimana 
dukungan sosial (social support) ini merupakan bentuk perhatian, penghargaan, semangat, penerimaan maupun 
pertolongan dalam bentuk lainnya yang berasal dari orang yang memiliki hubungan sosil dekat, misalnya orang tua, 
saudara, sahabat maupun juga orang lain dengan tujuan  membantu seseorang saat mengalami permasalahan.  

Bentuk dukungan ini dapat berupa informasi, tingkah laku tertentu ataupun juga materi yang dapat 
menjadikan individu yang menerima bantuan merasa disayangi, diperhatikan dan bernilai. Social Support dapat 
memberikan kenyamanan fisik dan psikologis kepada individu, sehingga pada akhirnya dapat mengarahkan individu 
kepada gaya hidup yang sehat. Bila kondisi fisik dan psikis yang sehat, maka diharapkan bagi para pencandu ini 
setelah selesai dari pengobatan di panti rehab ini maka akan lebih percaya diri dan bersedia mendorong dirinya 
sendiri dalam memilih apa yang ia lakukan serta sadar dalam mempertanggungjawabkan akibat dari pilihannya 
tersebut 

Johnson dan Johnson mengatakan bahwa social support adalah pertukaran sumber yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan keberadaan orang - orang yang mampu diandalkan untuk memberi bantuan, 
semangat, penerimaan, dan perhatian. Sistem social support terdiri dari orang lain yang dianggap penting yang 
bekerja sama berbagi tugas, menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan seperti materi, peralatan, ketrampilan, 
informasi atau nasehat untuk membantu individu dalam mengatasi situasi khusus yang mendatangkan stress, 
sehingga individu tersebut mampu menggerakkan sumber-sumber psikologisnya untuk mengatasi masalah 
(Psychologymania, 2012).  

Ada 4 bentuk dukungan sosial yang umum:  (a) Emotional support, yaitu oemberian empati, perhatian, kasih 
sayang, cinta, kepercayaan, penerimaan, keintiman, dorongan, atau kepedulian. Intinya melibatkan kehangatan dan 
pengasuhan sebagai sumber dari dukungan social, memberikan dukungan emosional bertujuan agar penerima 
dukungan merasakan bahwa dirinya berharga.  (b)Tangible support, yaitu pemberian bantuan keuangan, barang, 
ataupun layanan, dapat disebut juga dengan "instrumental support", bentuk dukungan ini menggunakan materi untuk 
memberikan bantuan secara nyata (fisik) dan langsung kepada yang membutuhkan dukungan.(c) Informational 
support, yaitu pemberian nasihat, tuntunan, anjuran, atau informasi berguna bagi seseorang. Jenis informasi ini 
dapat menyelesaikan masalah orang lain. (d) Companionship support, yaitu jenis dukungan yang memberikan 
perasaan diterima menjadi bagian suatu kelompok dan rasa kebersamaan (disebut juga "belonging support"), 
kegiatan berupa menghadirkan teman untuk melakukan aktivitas sosial (Wikipedia, 2021). 

 

II. METODOLOGI 

Alternatif pemecahan masalah dilakukan dengan memberikan psikoedukasi. Psikoedukasi adalah pemberian 
materi dengan tujuan untuk memberikan motivasi dan juga informasi terkait suatu permasalahan tertentu. 
Psikoedukasi dalam bentuk pemberian social support maka diharapkan pasien rehabilitasi narkoba dapat lebih lagi 
memotivasi dirinya untu menatap masa depan yang lebih baik setelah mereka keluar atau selesai menjalani program 
di panti rehabilitasi narkoba. Kegiatan ini berupa Seminar Pemberian Social Support Dalam Bentuk Pemberian 
Motivasi Kepada Pasien Rehabilitasi Narkoba yang diikuti oleh Pasien Rehabilitasi Narkoba Al Kamal Sibolangit 
Center. 

Sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat maka dilakukan beberapa persiapan antara lain : 
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melakukan preliminary study. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk analisis kebutuhan terkait dengan bantuan 
psikologis yang diperulkan di tempat yang dituju. Analisis kebutuhan ini dilakukan dengan mewawancarai terapis dan 
beberapa pasien Rehabilitasi Narkoba maka diperoleh kesimpulan subjek yakni pasien membutuhkan social support 
dalam bentuk motivasi, melakukan studi pustaka dalam rangka menyiapkan materi psikoedukasi yang akan 
diberikan dan menentukan waktu pelaksanaan psikoedukasi dengan pihak Rehabilitasi Narkoba Al Kamal Sibolangit 
Center. Psikoedukasi dilaksanakan pada hari Sabtu, 7 Oktober 2021 dari pukul 10.00 sampai dengan pukul 12.00. 
Psikoedukasi ini dihadiri oleh pasien Rehabilitasi Narkoba Al Kamal Sibolangit Center. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Social support atau dukungan sosial adalah informasi baik verbal maupun non verbal, saran, atau bantuan 
yang diberikan oleh orang terdekat yang dapat berpengaruh pada emosional dan tingkah laku penerimanya. Hal ini 
dapat membuat seseorang merasa diperhatikan dan dicintai. Ketika ia merasa didukung oleh lingkungannya, maka 
pasien akan merasa lebih mudah menghadapi kehidupannya. 

Kegiatan ini memiliki relevansi dengan kebutuhan pasien Rehabilitasi Narkoba Al Kamal Sibolangit Center. 
Pada umumnya pasien narkoba membutukan social support dari orang – orang sekeliling mereka, pemberian social 
support dapat membuat para pasien merasa diperhatikan oleh orang – orang di sekitar mereka atau lingkungannya 
sehingga mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi permasalahannya, sehingga dapat mengurangi 
keinginan mereka untuk kembali menggunakan narkoba atau perasaan tidak diterima oleh lingkungan. 

Dengan pemberian social support dalam bentuk motivasi maka untuk pasien rehabilitasi narkoba , diharapkan 
pasien dapat : (1) Menurunkan tingkat kecemasan. Individu yang kurang atau bahkan tidak memiliki dukungan sosial 
memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Untuk itu perlu adanya dukungan agar individu tersebut dapat membagikan 
permasalahannya pada orang di sekitar yang dipercaya. (2) Mengubah pandangan atau persepsi terkait kejadian 
yang dialami. Adanya dukungan sosial membuat individu yang memiliki masalah dapat bertukar pikiran dengan 
orang lain yang dapat mengubah pandangan terhadap masalah yang dialami. (3) Mempengaruhi respon terkait 
kejadian yang dialami. Misal sebelumnya memiliki pemikiran untuk melakukan self-harm, namun setelah adanya 
dukungan yang diberikan maka pasien tersebut mengurungkan niatnya. 

 

                

 

Gambar  Foto Kegiatan 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Manfaat dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah agar pasien panti rehabilitasi merasa 
disayangi, diperhatikan dan bernilai, sehingga mereka siap kembali ke masyarakat. Pada umumnya pasien narkoba 
membutukan social support dari orang – orang sekeliling mereka, pemberian social support dapat membuat para 
pasien merasa diperhatikan oleh orang – orang di sekitar mereka atau lingkungannya sehingga mereka tidak merasa 
sendirian dalam menghadapi permasalahannya, sehingga dapat mengurangi keinginan mereka untuk kembali 
menggunakan narkoba atau perasaan tidak diterima oleh lingkungan.  

 
Pemberian social support yang di terima pasien dapat membuat pasien merasa lebih tenang, diperhatikan, 

dicintai sehingga pada akhirnya pasien akan lebih merasa percaya diri ketika mereka menjalani program rehabilitasi 
dan akan menjadi lebih siap mental menghadapi dunia luar ketika mereka  selesai menjalani program rehabilitasi. 
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Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat, pemberian social support dapat dilakukan 

bukan hanya dalam bentuk dukungan emosional saja namun juga bisa dalam bentuk dukungan secara fisik ataupun 
juga bisa dengan bentuk materi. 
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ABSTRAK 
 

Pengabdian kepada Masyarkat Kegiatan penyuluhan kesehatan dan latihan penggunaan bengkung nifas 
bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan dan cara pemasangan serta penggunaan bengkung 
pada ibu nifas. Pengabdian ini memberikan pengetahuan kepada ibu nifas tentang bagaimana cara 
pemasangan dan penggunaan bengkung yang benar. Sasaran pengabdian masyarakat ini berfokus pada 
ibu-ibu nifas. Kegiatan ini dilakukan dengan dalam 3 tahapan penyelesaian, berawal dari Perencanaan 
kegiatan, Pelaksanaan kegiatan dan Evaluasi kegiatan. Hasil dalam kegiatan training pemasangan 
bengkung ibu nifas dapat memahami dan mampu mempraktekkan cara pemasangan bengkung yang 
benar seperti yang telah disampaikan. Terdapat respon positif ibu nifas, namun beberapa kekhawatiran 
dialami karena belum pernah melakukan dan kekhawatiran kesulitan beraktivitas. Manfaat pengabdian 
masyarakat ini dapat membantu percepatan involusi dan perubahan uterus, sehingga mempercepat 
proses penyembuhan masa nifas. Hasil pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu memotivasi dan 
menambah keterampilan ibu – ibu dalam upaya percepatan involusi uteri. 

Kata kunci : Bengkung, Involusi uteri,Nifas  

Abstract 

Community Service Educational and health training activities on the use of puerperal bengkung aim to 
provide knowledge and how to install and use bengkung in postpartum women. This service provides 
knowledge to postpartum mothers on how to install and use the correct bengkung. The target of this 
community service is focused on postpartum mothers. This activity is carried out in 3 stages of 
completion, starting from planning activities, implementing activities and evaluating activities. The 
results of the training on the installation of the bengkung, postpartum mothers can understand and can 
practice the correct way of installing the bengkung as described. There was a positive response from 
postpartum mothers, but there were some concerns because they had never done it and were worried 
about having difficulty in activities. The benefits of this community service can help accelerate the 
involution and changes of the uterus, thereby accelerating the postnatal healing process. The results of 
this community service are expected to be able to motivate and improve the skills of mothers in an effort 
to accelerate uterine involution. 

Keywords: Bengkung, Uterine Involution, Postpartum 
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PENDAHULUAN  

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu dari tiga dharma pada Tri Dharma Perguruan 

Tinggi, setelah dharma Pendidikan dan dharma Penelitian. Dharma secara sederhana dapat diartikan 

bakti, kontribusi, sumbangan, ataupun dedikasi. Pelayanan Masyarakat dapat dilakukan dengan banyak 

cara, salah satunya adalah pendidikan kesehatan dalam bentuk penyuluhan. Menurut WHO tujuan 

penyuluhan kesehatan adalah untuk merubah perilaku perseorangan dan atau masyarakat dalam bidang 

kesehatan. 

 Masa nifas merupakan masa yang sangat penting dan harus diperhatikan, karena apabila tidak 

dilakukan pengelolaan dengan benar, masa nifas akan menjadi masa yang sangat berbahaya bagi ibu 

post partum, karena pada masa nifas rawan terjadi komplikasi yang bisa menyebabkan kematian ibu dan 

dapat meningkatkan Angka Kematian Ibu (Kesehatan dan Indonesia, 2018). 

 Pada umumnya masyarakat mengenal bengkung berupa kain panjang yang bisa digunakan oleh 

ibu-ibu atau nenek-nenek di daerah pedesaan. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi 

dan pengetahuan kegunaan stagen pun berkembang. Bengkung tidak hanya digunakan sebagai 

pelengkap pakaian adat tetapi juga digunakan dalam dunia kesehatan. Secara tradisional Koesmariyah 

mengemukakan bahwa penggunaan bengkung bisa melangsingkan perut yang melar terutama bagi 

wanita sehabis melahirkan. Hal ini disebabkan adanya tekanan kedalam rongga perut sehingga dapat 

membentu kontraksi rahim ke bentuk semula (Indah, 2006). 

 Pada masa nifas merupakan masa yang paling rawan dan selalu dialami oleh ibu yang habis 

melahirkan, dimana pada proses ini terjadinya proses pengaluaran darah dari dalam uterus selama 

sesudah persalinan dan pada normalnya berlangsung selama kurang lebih 6 minggu  

 Dalam masa nifas terjadi perubahan pada organ –organ reproduksi, diantaranya uterus, servik 

uteri, vagina, perineum, dan otot organ panggul. Pada  uterus  terjadi  beberapa  perubahan  dimulai  

dari involusiuterus, kontraksi, afterpains, regenerasi tempat plasenta dan keluarnya locheadari jalan 

lahir.Pada  masa  nifas  proses involusiuterus  akan  berlangsung  proses penyusutan  uterus  hingga  

kembali  keukuran  semula  atau  sebelum  hamil. Normalnya  setelah  hari  kesepuluh  uterus  tidak  lagi  

teraba,  namun  bila sampai 2 minggu pasca persalinan uterus belum juga masuk panggul perlu dicurigai 

adanya subinvolusi (Walyani, 2015). 

 Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator penting dari  derajat  kesehatan  

masyarakat.  AKI  merupakan  gambaran  jumlah wanita  yang  meninggal  per  100.000  kelahiran  hidup,  

dari  suatu  penyebab kematian terkait dengan  gangguan kehamilan atau penanganannya selama 
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kehamilan, persalinan dan dalam masa nifas. Dari   data   yang   didapat,   jumlah   kematian   maternal   

di   Kota Semarang tahun 2017 sebanyak 23 kasus dari 26.052 kelahiran hidup atau sekitar 88,3 per 

100.000  KH. Angka Kematian  Ibu mengalami penurunan dari  tahun –tahun  sebelumnya  yaitu  121,5  

per  100.000  KH  pada  tahun 2016 dan 128,05 per 100.000 KH pada tahun 2015 (Riskesdas, 2017). 

 Kematian ibu tertinggi disebabkan oleh penyebab lain sebesar 35% meliputi  emboli  air  

ketuban,  Unexplained,  CVA,  Perforasi  peritonitis  e.c curettage,  Acute  Fatt  Liver,  dan  gangguan  

hati.  Posisi  kedua  disebabkan penyakit seperti jantung, TBC, dan ICH sebesar 22%. Selanjutnya 

Preeklamsi  dan  eklamsia.  Posisi  keempat  yaitu  perdarahan  sebesar  17%  dan terakhir  sepsis  

sebesar  4%.  Sedangkan  kondisi  meninggal  paling  banyak masih terjadi pada masa nifas yaitu sebesar 

70%. Namun sudah mengalami penurunan  dibandingkan  tahun sebelumnya  sebesar  71,87% 

(Riskesdas, 2017) 

 Masalah –masalah  yang  dapat  timbul  selama  masa  nifas  sangat beragam,  Dimulai  dari  

perdarahan  pervaginam,  Infeksi  masa  nifas,  pre eklamsi,  nyeri  pada  payudara,  hingga  gangguan  

psikologis.  Oleh  karena sangat penting bagi ibu dan keluarga untuk mengenal tanda bahaya 

selamamasa nifas. 

 Dalam masa nifas terjadi perubahan pada organ –organ reproduksi, diantaranya uterus, servik 

uteri, vagina, perineum, dan otot organ panggul. Pada  uterus  terjadi  beberapa  perubahan  dimulai  

dari involusiuterus, kontraksi, afterpains, regenerasi tempat plasenta dan keluarnya lochea dari jalan 

lahir.Pada  masa  nifas  proses involusi uterus  akan  berlangsung  proses penyusutan  uterus  hingga  

kembali  keukuran  semula  atau  sebelum  hamil. Normalnya  setelah  hari  kesepuluh  uterus  tidak  lagi  

teraba,  namun  bila sampai 2 minggu pasca persalinan uterus belum juga masuk panggul perlu dicurigai 

adanya subinvolusi. 

 Dewasa  ini  masyarakat  kembali  beranggapan  dan  mempraktikan budaya  yang  dilakukan  

nenek  moyang.  Seperti  penggunaan  bengkung pada  masa  nifas  yang  kembali  diminati  dan  

dianggap  memiliki  manfaat untuk mempercepat   proses   pengembalian   kondisi   rahim   kekeadaan 

sebelum  hamil.  Contohnya,  penggunaan  bengkung  belakangan  sangat popular  di  Negara  Amerika.  

Mereka  menganggap  dengan  menggunakan bengkung akan membuat mereka merasa lebih nyaman 

dan proses involusi akan berjalan lebih cepat. 

 Kehidupan manusia baik dalam hal perubahan pola hidup maupun tatanan sosial termasuk 

dalam bidang kesehatan yang sering dihadapkan dalam suatu hal yang berhungan langsung dengan 

norma dan budaya yang dianut oleh masyarakat yang bermukim disuatu tempat. Hubungan antara 
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budaya dan kesehatan sangatlah erat hubungannya sebagai salah satu contoh suatu masyarakat desa 

yang sederhana dapat bertahan dengan cara pengobatan tradisional sesuai dengan tradisi mereka. 

 Dalam hal ini adat atau kepercayaan pada masa nifas dengan kesehatan sangatlah erat 

hubungannya sering kali masyarakat mengobati dalam penyembuhan masa nifas dengan pengobatan 

tradisional atau tradisi mereka, oleh karena itu penting bagi tenaga kesehatan untuk tidak hanya 

mempromosikan kesehatan saja tetapi juga membuat mereka mengerti tentang proses terjadinya suatu 

penyakit dengan budaya yang dianut berhubungan dengan kesehatan (Indah, 2015). Untuk mencari 

alternatif solusi pemecahan masalah di atas, maka diadakan  penyuluhan pada ibu-ibu di sukamaju, 

megamendung. 

METODE  

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan sukamaju, megamendung. Rangkaian kegiatan 

pengabdian masyarakat ini meliputi persiapan dan pelaksanaan 

1. Tahap persiapan ini merupakan tahap yang diperlukan untuk mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan kelompok sasaran 

2. Tahap pelaksanaan  

3. Tahap evaluasi dengan menggunakan kuesioner penilaian yang di berikan 1 minggu setelah 

training untuk menilai involusi uteri. 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah dengan ceramah, 

demonstrasi dan redemonstrasi.  

1. Ceramah dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang teori dasar beber bengkung 

terhadap perubahan uterus dan proses involusi uteri.  

2. Demonstrasi dilakukan setelah selesai disampaikannya teori dasar. Demontrasi dilakukan 

dengan kepada seorang model dan peserta melakukan langsung pada diri masing-masing. 

3. Redemontrasi yang dilakukan oleh setiap peserta. Setiap peserta wajib melakukan demostrasi 

ulang tata penggunaan dan pelepasan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dari hasil ceramah dan demontrasi pada 30 orang ibu nifas di kampung sukamaju sebagian peserta 

memahami tentang dasar beber bengkung dan mampu mempraktekkan kembali 
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Tabel 1. Analisa Pengaruh penggunaan bengkung terhadap percepatan involusi uteri 

Variabel Mean SD N P Value 

Sebelum 

menggunakan 

bengkung 

2.80 1.056 30  

0.000 

Setelah 

menggunakan 

bengkung  

3.45 0.795 

Sumber: Hasil Olah Data Uji Wilcoxon dengan SPSS, 2020 

Berdasarkan table diatas terlihat nilai sebelum dan setelah menggunakan bengkung dapat dilihat bahwa 

nilai p value dengan Analisa Uji Wilcoxon, diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari tarif 

signifikasi 5% (Pvalue=0,000<0,005) maka dapat dinyatakan terdapat pengaruh penggunaan bengkung 

terhadap percepatan involusi uteri. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Bejamin 2013 bahwa 

banyak manfaat dari penggunaan bengkung diantaranya adalah memaksimalkan involusi uteri, 

memulihkan tonus abdomen, mengurangi nyeri pungung, dan menyangga punggung ibu nifas, sehingga 

lebih cepat membantu pembentukan postur tubuh. 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan pemahaman dari peserta 

pengabdian masyarkat dan pengaruh penggunaan beber bengkung terhadap proses involusi uteri pada 

ibu nifas, sehingga akan semakin baik apabila kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan pada ibu-

ibu nifas atau pada ibu yang sedang persiapan persalinan.  
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Abstrak 

Pertumbuhan dan perkembangan wakaf yang belum signifikan disebabkan oleh rendahnya 

literasi dan partisipasi masyarakat terhadap wakaf. Sehingga hal tersebut merupakan suatu 

masalah yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat. Dalam meningkatkan 

pemahaman masyarakat terhadap wakaf, maka harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu 

tentang jenis – jenis dan konsep wakaf. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang wakaf. Karena pemahaman yang dimiliki masyarakat sendiri 

tentang wakaf masih sempit seperti pemahaman tentang harta yang akan di wakafkan yaitu 

hanya berupa tanah, dimana  tanah wakaf tersebut hanya mereka manfaatkan untuk menjadi 

wakaf yang bersifat umum contohnya musholla, madrasah dan lain sebagainya. Sehingga jika 

pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat meningkat akan mempengaruhi kesadaran 

masyarakat akan pentingnya dalam pemanfaatan wakaf dari berbagai aspek agar penerapan 

sistem wakaf di masyarkat lebih baik. Program ini dilakukan dengan metode pengabdian kepada 

masyarakat  serta penelitian yang dilaksanakan di wilayah Desa Tamansari Rt 03/06, dalam 

sistemnya penelitian  tesebut dilakukan dengan melakukan diskusi,sosialisasi dan pendampingan. 

Untuk diskusi dilakukan terlebih dahulu kepada salah satu tokoh, karena hal  tersebut akan 

menimbulkan sifat yang persuasive kepada beberapa masyarakat untuk menjalankan program ini 

dengan cara melakukan sosialisasi. Selain itu salah satu tokoh yang ada di wilayah tersebut juga 

membantu mengoptimalisasikan program ini. Adapun permasalahan yang ditemui yaitu tedapat 

masyarakat  yang telah mengetahui tentang wakaf, tetapi masih terbatas, terutama terhadap jenis 

konsep serta pemanfaatan wakaf. Minimnya pemahaman masyarakat sekitar menyebabakan 

pemanfaatan dan produktivitas wakaf yang belum maksimal. Studi ini berfokus kepada 

peningkatan pemahaman masyarakat, terutama terhadap peningkatan literasi dan partisipasi 

masyarakat. Adapun aspek lain seperti kualitas sumber daya manusia, kemampuan manajemen 

pengelolaan serta distribusi wakaf bukan merupakan objek dari penelitian ini. Penelitian ini 

merupakan salah satu penelitian asli dan berbeda dengan penelitian sebelumnya, dengan 

melakukan pendekatan terhadap tokoh masayarkat dan beberapa masyarakat sekitar, namun 

program ini dilakukan untuk meninngkatkan pemahaman masyarakat agar dapat memanfaatkan 

harta wakaf dengan maksimal. 

 

Kata Kunci : Perkembangan Wakaf, Peningkatan Pemahaman  Mayarakat, Wakaf, Sosialisasi 
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I. PENDAHULUAN 

 Wakaf secara bahasa adalah menahan, mencegah, tetap dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah, 

wakaf berarti menahan pokok harta yang dimiliki, sedangkan hasilnya disedekahkan untuk diambil manfaatnya bagi 

kemaslahatan umat dan agama.  

 Perkembangan dan potensi wakaf di Indonesia sendiri, sebenarnya cukup menjanjikan jika diikuti dengan 

respon masyarakat terhadap keberadaan wakaf yang dapat dimanfaatkan untuk membangun perekonomian umat. 

Karena wakaf memiliki kontribusi yang cukup baik dari berbagai aspek perekeonomian seperti pembangunan 

infrastruktuk, layanan kesehatan, pendidikan dan  aspek sosial lainnya yang dapat membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Meskipun wakaf sudah menunjukkan fungsi dan perannya yang sangat penting, ternyata fakta di lapangan 

masih ditemukan beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf. 

Terutama terhadap pemahaman masyarakat yang hanya mengetahui harta yang dapat diwakafkan yaitu hanya 

tanah, dimana pemahaman tersebut juga sangat mempengaruhi pemahaman masyarakat akan pemanfaatan dari 

wakaf tersebut. Dalam pemannfaatannya masyarakat hanya mengetahui bahwa tanah wakaf dapat dimanfaatkan 

untuk dijadikan sarana umum seperti mesjid, sekolah dan sarana umum lainnya. Maka dari itu jenis dan konsep 

pemanfaatan wakaf yang masyarakat ketahui belum mencakup pemahaman yang luas. 

Adapun faktor lain yang menjadi penghambat perkembangan wakaf yaitu tingkat literasi dan rasa ingin tahu 

tentang wakaf di kalangan masyarakat saat ini masih rendah, hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman. Selain 

itu adapun sikap masyarakat yang tidak memiliki minat untuk meningkatkan pemahamannya. Sehingga pemahaman 

yang dimiliki oleh beberapa masyarakat pun masih terbatas dan sulit untuk dikembangkan. Maka dari itu untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat harus dilakukan suatu pendekatan terhadap salah satu tokoh yang ada 

diwilayah tersebut, sehingga masyarakat dapat memiliki rasa ingin tahu dan menyebabkan peningkatan pemahaman 

yang sedikit meningkat walaupun hal tersebut harus dilakukan secara bertahap. Tatapi dalam proses tersebut, 

seorang tokoh masyarakat juga harus memiliki sipat yang persuasive untuk masyarakatnya, sehingga akan 

mendapatkan respon yang cukup baik. 

Maka dari itu sosialisasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat 

dalam melakukan literasi tentang wakaf  sehingga menambah pemahaman masyarakat tentang wakaf. Selain itu 

agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan pertumbuhan wakaf, karena dengan hal itu dapat 

menimbulkan perubahan yang ada di lingkungan wilayah sekitar. Tidak hanya itu dalam melakukan perubahan 

terhadap sikap masyarakat yang masih terhalang dengan beberapa faktor yang menghambatnya dalam peningkatan 

pemahaman tentang wakaf, hal tersebut yang memotivasi untuk melakukan pendekatan secara sederhana yaitu 

sosialiasi . Sehingga pemahaman masyarakat akan tentang wakaf dapat sesuai dengan perkembangan dan 

pertumbuhan wakaf yang memiliki potensi untuk membangun lingkungan sekitar masyarakat. Selain itu, hal ini pun 

dapat menarik minat masyarakat untuk melakukan implementasi yang lebih sederhana terlebih dahulu di kalngan 

masyarakat itu, seperti melakukan optimalisasi wakaf secara sederhana terhadap masyarakat. Sehingga jiak 

pemahaman masyarakat meningkat dapat mengubah pola pikir masyarakat akan tentang wakaf terutama tentang 

jenis, konsep dan pemanfaatannya. 
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II. METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengabdian kepada masyarakat, metode tersebut merupakan salah 

satu pola yang digunakan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dengan cara menerapkan langka-

langkah berikut ini : 

1. Diskusi 

Salah  satu metode pertama yang dapat dilakukan untuk mengetahui secara personal  tentang 

tingkat pemahaman wakaf. Pendekatan diskusi ini dilakukan secara personal terlebih dahulu 

merupakan cara pendekatan yang paling sederhana terutama kepada salah satu tokoh 

masyarakat yang dapat menjadi suatu pengaruh yang sanagt besar terhadap masyarakat. 

2. Sosialisasi 

Memberikan pemahaman tentang jenis-jenis, konsep dan pemanfaatan wakaf kepada salah satu 

tokoh dan masyarakat sekitar untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Sehingga 

pemahaman yang dimiliki masyarakat dapat lebih luas yang selanjutnya dapat dilakukan 

penerapan salah satu jenis wakaf, misalnya penerapan manfaat wakaf uang untuk menjadi suatu 

wakaf yang produktif. 

3. Optimalisasi  

Untuk peningkatan pemahaman masyarkat, dilakukan proses penerapan wakaf di masyarakat 

yaitu dengan melakukan kegiatan wakaf uang, dimana kegiatan tersebut juga untuk menarik minat 

masyaraat untuk melakukan wakaf. Kegiatan itu dilaksanakan bekerjasama dengan salah satu 

tokoh mayarakat dan masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat tidak hhanya mendapatkan 

wawasan saja tapi bisa mengetahui penerapannya mwskipun masih secara sederhana. 

4. Pendampingan 

Kegiatan ini  dilakukan penulis  setelah  proses kegiatan optimalisasi selesai, hal  tersebut 

dilakukan untuk memantau pengembangan wakaf uang yang di kelola oleh salah satu masyarakat. 

Terutama terhadap tingkat pemahaman masyarakat terhadap  wakaf  yang sebelumnya masih 

terbatas dan hanya mengatahui salah satu jenis wakaf saja. Sehingga dengan adanya sosialisasi 

dan optimalisasi terdapat pemimgkatan pemahaman atau masih terbatas seperti sebelumnya. 

 Dari langkah-langkah yang telah dilakukan diatas, terdapat suatu materi yang disampaikan pada saat 

pelaksanaan yaitu seperti dasar tentang wakaf , jenis-jenis wakaf, konsep pemanfaatan wakaf dan potensi wakaf. 

Sehingga dalam penyampaian tersebut dengan metode sosialisasi langsung kepada masyarakat dapat membantu 

meningkatkan keinganan masyarakat untuk berpasrtisipasi dalam mengembangkan potensi wakaf di wilayah 

tersebut. Dengan cara melakukan implementasi sederhana yaitu melakukan distribusi wakaf uang di wilayah 

tersebut. Metode ini dilakukan agar masyarakat dapat sedikit tergambar terhadap jenis harta yang dapat di 

wakafkan. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Dalam pelaksanaannya program ini melibatkan peran tokoh seperti ketua Rt yang memilki  peran juga 

sebagai DKM (Dewan Kemakmuran Mesjid) masjid An- Nur  di Desa Tamansari Rt 03/06. Karena kegiatan ini 

membutuhkan kontribusi beberapa  masyarakat dalam kegiatannya yaitu minimal 5-8 orang,  agar program ini dapat 

berlangsung. Materi yang  dilakukan dalam prlaksanaan program ini dibuat oleh penulis. Respon masyarakat aktif 

yang memiliki antusias terhadap sosialisasi ini terutama ketua Rt dan DKM (Dewan Kemakmuran Mesjid) yang 

sangat mendukung program ini, karena melihat pemahaman masyarakat yang masih perlu ditingkatkan terutama 

tentang Wakaf.  

Sebelum dilakukannya sosialisasi terdapat diskusi dengan ketua Rt, bahwa telah ada salah satu orang dari 

luar kota yang memberikan tanah wakaf kepada wilayah tersebut dan hanya dimanfaatkan sebagai tanah wakaf 

yang umumnya di manfaat menjadi suatu masjid, meskipun itu juga merupakan suatu pemanfaatan yang positif 

untuk membantu sarana ibadah untuk masyarakat. Namun, kurangnya penegtahuan terhadap wakaf dan aspek 

wakaf lainnya membuat terbatasnya pengembangan tentang wakaf, yang sebenarnya pemanfaatan wakaf pun dapat 

meningkatkan suatu perrekonomian masyarakat setempat,  jika dikemabnagkan dengan maksimal. 

Program sosialisasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf yang 

dilakukan di Desa Tamansari Rt 03/06 sebagai pengabdian kepada masyarakat ini dikatan berhasil, karena telah 

sesuai denga tujuan dari pelaksanaan program ini. Dari kegiatan pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat untuk 

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wakaf yang dilakukan di Desa Tamansari Rt 03/06, terdapat suatu 

hasil sebagai berikut : 

1. Peningkatan pemahaman atau wawasan tentang dasar wakaf seperti harta yang dapat di 

wakafkan bukan hanya saja tanah. 

2. Peningkatana pengetahuan tengan jeni-jenis, konsep  dan pemanfaatan tentang wakaf. 

3. Peningkatan tentang pengemabangan harta wakaf menjadi harta yang dapat di produktifkan yang 

dapat membawa perubahan terhadap perekonomian masyarkat. 

4. Timbulnya rasa sadar masyarakat untuk partisipasi dalam implementasi wakaf di masyarakat. 

5. Kerjasama yang dilakukan satu masyarakat dalam pengelolaan wakaf uang dengan pihak masjid 

An-Nur. 

Dari hasil penelitian diatas tentu saja memiliki beberapa kelebihan dan kekuranag pada saat dilakukan 

penelitian diwilayah tersebut yaitu baik dari faktor masyarakat ataupun pengerus sekitar. Terutama pada saat 

dilakukan sosialisasi dan proses optimalisasi wakaf itu sendiri. Dimana kekurangan dan kelebihan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Kelebihannya yaitu terdapat suatu rasa ingin tau yang tinggi tentang wakaf terutama pengurus 

sekitar seperti bapak Rt yang sekaligus sebagai DKM wilayah trsebut, sehingga beliau 

menginformasikan kepada beberapa masyarakat juga untuk mengikuti sosialisasi yang dilakukan, 

agar dapat berpartisipasi dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat juga. 

Sehingga hal tersebut bahwa respon masyarakat cukup baik. 

2. Kekurangannya yaitu tidak semua masyarakat mengetahui akan potensi wakaf dan pemanfaatan 

wakaf, sehinngga tidak maksimal dalam pengelolaannya. Selain belum terdapat suatu lembaga 
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yang dapat dijadikan sebagai pengelola wakaf, sehingga menyebabkan rendahnya minat dan 

kesadaran masyarakat dalam melakukan wakaf dalam berbagai bentuk. Walapun potensi itu ada 

untuk dikembangkan di wilayah tersebut.   

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

 Dari hasil dan pembahasan dalam kegiatan pengabdian kepada msayarakat dapat disimpulkan bahwa, 

hasil kegiatan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat secara pelahan dalam beberapa hal seperti, meningkatkan 

daya minat masyarakat untuk melakukan literasi tentang wakaf serta masyarakat dapat lebih mengetahui dan 

memahami tentang wakaf baik itu dari jenis, konsep dan pemahaman.  

 Adapun dampak lainnya yang dapat ditimbulkan di kalangan masyarakat sekitar yaitu adanya proses 

implementasi sederhana yang dilakukan yaitu penyaluran wakaf uang, dimana dalam penarapan tersebut wakaf 

uang yang disalurkan dijadikan suatu wakaf produktif yang dapat mebantu masyakat. Karena masih banyak 

masyarakat yang tidak memanfaatkan potensi wakaf yang ada di daerah sekitarnya, selain wakaf uang adapun 

wakaf lainnya seperti wakaf tanah yang masih dimanfaatkan untuk menjadi suatu wakaf yang bersifat umum. Hal 

tersebut bisa menjadi suatu motivasi yang akan diterapkan secara perlahan oleh beberapa masyarkat, hal tersebut 

dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. 
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Gambar 1. Proses Diskusi dan Sosialisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Optimalisasi Wakaf Uang 
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Pendampingan Pembelajaran Luring untuk anak Sekolah Dasar  di Masa 

Pandemi Covid-19: Studi Kasus KKN AKB, Desa Ciburuy 

 
Siti Nurkilah1, Helmia Tasti Adri2 , Dedeh Sumarni3  

1,2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720 

nkilah322@gmail.com 

Abstrak 

Latar Belakang: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat dan 

merupakan suatu bagian dari Panca Dharma Universitas Djuanda Bogor. Program Kerja KKN 

AKB Covid19 salah satunya di bidang pendidikan yaitu pendampingan pembelajaran luring 

untuk anak Sekolah Dasar. 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pembelajaran melalui luring dapat 

menunjang terciptanya merdeka belajar anak-anak Sekolah Dasar meskipun pada keterbatasan 

masa adaptasi kebiasaan baru ini, dengan program rumah cerdas ceria merupakan program 

penunjang pemberdayaan pengetahuan masyarakat anak-anak desa ciburuy dalam menumbuhkan 

semangat belajar, pembiasaan beribadah, minat baca anak-anak pada literasi baca, menambah 

pengetahuan sosial dari apa yang telah mereka pelajari dan baca membuat anak-anak lebih 

bersemangat belajar karena sambil bermain, menumbuhkan kreativitas anak-anak dan melatih 

keterampilan mereka. 

Metodologi: Metode pelaksanaan penelitian kali ini dengan menggunakan metode 

pendampingan pembelajaran.  

Hasil: Hasil yang diperolah yakni sebanyak 10 dari 14 siswa menyatakan pembelajaran luring 

yang dilaksanakan selama 4 jam per harinya di Desa Ciburuy maupun di Kelurahan Cigombong 

mulai efektif dibandingkan dengan pembelajaran Daring. Sepuluh siswa tersebut merasa nyaman 

memahami sepenuhnya materi yang disampaikan melalui luring. 

Kata Kunci: Covid-19, KKN AKB, Pembelajaran luring, Pemberdayaan Pengetahuan 

 
 
  



PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 549 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) kali ini berbeda dengan penyelenggaraan KKN sebelumnya, 
dikarenakan pandemic covid-19 yang belum juga usai maka KKN dilaksanakan individu dan pada tempat tinggal 
masing-masing mahasiswa dengan tema Pemberdayaan Masyarakat melalui program kuliah kerja nyata berbasis 
adaptasi kebiasaan baru (KKN AKB) untuk mewujudkan merdeka belajar yang menyatu dalam tauhid. Untuk 
melaksanakan program KKN AKB tersebut tentulah tidak semudah KKN perkelompok karena mahasiswa diharuskan 
untuk melakukan kuliah kerja nyata secara individu dan di tempat kediaman masing-masing atau di desa masing-
masing. 

Pendidikan di era pandemi Covid-19 saat ini menurut (Sulistyaningrum & Al Hakim, 2020) tidak lepas dari 
peran mahasiswa sebagai agen problem solving bagi permasalahan yang ada di masyarakat, seperti melalui 
program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Selagi pandemi Covid-19, kegiatan KKN dilaksanakan secara AKB dan tetap 
mengharuskan mahasiswa melakukan pemecahan masalah dan merumuskan masalah-masalah yang kompleks, 
seperti pendidikan. Salah satu bentuk peran aktif mahasiswa selama pandemi Covid-19 dapat melalui kegiatan KKN 
AKB yang merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan Panca Dharma Universitas Djuanda Bogor 
(Anwas, 2011; Prasetyo & Suherlan, 2020). 

Desa Ciburuy merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Cigombong terletak di kaki gunung 
salak, pada masa adaptasi kebiasaan baru ini perekonomian di Desa Ciburuy terbilang agak sulit dikarenakan 
mayoritas pekerjaan masyarakat sebagai petani dan buruh pabrik, rata-rata orang tua mereka bekerja di pabrik dari 
pagi hingga malam, dan peran orangtua dalam pembelajaran anak selama online tidak di awasi, tidak di kerjaan, 
pembelajaran pun selama pandemic kurang se efektif di sekolah dan hal ini juga di latar belakangi oleh kurangnya 
tenaga pendidik dari setiap lembaga. 

Pemindahan proses belajar anak ke rumah tentunya membutuhkan kerja sama lebih besar dari orang tua. 
Namun banyak orang tua dan anak-anak yang mengeluh perihal kegiatan pembelajaran online di rumah. Rumah 
Cerdas Ceria ini merupakan program bimbingan pembelajaran Luring yang dikhususkan untuk anak sekolah usia 
Sekolah Dasar. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan rutinitas yang dilaksanakan setiap hari. Program 
bimbingan pembelajaran luring di masa pandemic Covid-19 ini bertujuan membawa pendidikan ke arah perubahan 
dan pemikiran yang lebih lanjut dan lebih baik untuk masa depan. Hasil dari kegiatan ini, anak-anak sekolah usia SD 
dapat merasakan kegiatan belajar mengajar secara efektif seperti yang biasa dilaksanakan di sekolah. 

Pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang 
diharapkan yang meliputi beberapa aspek antara lain aspek keagamaan, aspek kebahasaan, aspek ruang lingkup, 
dan aspek tanggung jawab terhadap anak dalam peroses belajar (Yeti Heryati, Mumuh Muhsin, 2014). Maka dari itu 
penulis melaksanakan pengabdian masyarakat atau kegiatan KKN AKB ini Desa penulis sendiri yaitu di Desa 
Ciburuy RW 001, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor berharap dapat membantu menunjang pemberdayaan 
pengetahuan masyarakat khususnya anak-anak desa mengenai pendidikan serta kesehatan dan pemahaman 
mengenai covid-19 pada masa adaptasi kebiasaan baru ini.  

 

II. METODOLOGI 

Metode pelaksanaan penelitian kali ini dengan menggunakan metode pendampingan (Al Hakim, 2020). 
Metode yang digunakan untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan terjun langsung ke 
lapangan untuk mengamati secara langsung tempat pelaksanaan KKN AKB, kegiatan-kegiatan dan permasalahan-
permasalahan yang ada. serta Melakukan Observasi wawancara juga melakukan koordinasi bersama Kepala Desa, 
ketua RW dan RT, Satuan Kepala Pendidikan, serta pihak-pihak lain yang terkait terkait program yang akan 
dilaksanakan serta membuat dan menyediakan tempat Rumah Cerdas Ceria, dengan program Pendampingan 
pembelajaran Daring siswa diharapkan dapat membantu pemberdayaan pengetahuan masyarakat terutama usia 
anak-anak sekolah yang masih memiliki kesempatan lebih banyak untuk belajar serta menggali pengetahuan 
sebanyak mungkin. Rumah Cerdas Ceria ini disediakan dari perwakilan orangtua yang seang dan antsias dengan 
adanya kegiatan pembelajaran luring ini, anak-anak desa hanya tinggal datang membawa peralatan tulis ke tempat 
rumah cerdas ceria yang telah tersedia.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada masa Pandemi saat ini segala bentuk kegiatan harus dilaksanakan dari rumah, Salah satu contoh sekarang ini 
yaitu pembelajaran luring. Hal ini mendorong untuk terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat, khususnya 
bagi setiap anak dan para orang tua. (Ramdiani Nurohmah, Nurul Aini, Abdul Kholik, Novi Maryani, 2020) Hal 
tersebut membantu pelaksanaan program pemerintah dalam memutus rantai penularan covid-19 dan tetap mampu 
melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun dari rumah. Penyelenggaraan Suatu Program Pemberdayaan 
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pengetahuan anak-anak di Desa Ciburuy RW 001 Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor yang diberinama 
Program rumah cerdas ceria, pendampingan pembelajaran luring merupakan sarana untuk menunjang serta 
membantu mengatasi permasalahan pendidikan yang terjadi pada masa pansemi di Desa Ciburuy tersebut. Dalam 
Undang-undang Sisdiknas pasal 6 bab hak dan kewajiban warga Negara disebutkan bahwa “Setiap warga Negara 
bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”. (Himpunan Peraturan Perundang-
undangan, 2013) 
Program pondok ceria ini disediakan oleh orangtua yang memiliki aula rumah yang jarang digunakan kini menjadi 
rumah cerdas ceria untuk anakanak sekitar belajar bersama. Penyelenggaraan program ini bekerja sama dengan 
Keluarga sebagai penyedia tempat dan bpk RT serta masyarakat yang sudah membantu dalam proses pendirian 
program ini. Program cerdas ceria ini, adapun kegiatan program pondok ceria diantaranya:  
Rumah Baca Impian yaitu Dengan fasilitas buku-buku yang saya miliki saya mencoba mendirikan Rumah Baca, 
walaupun buku yang saya miliki belumlah cukup untuk mendirikan sebuah Rumah Baca. Perogram ini bertujuan 
meningkatkan minat literasi membaca dan literasi film pada anak sekolah. Harapan saya, dengan adanya Rumah 
Baca di lingkungan mereka, anak-anak tergerak untuk menyukai kegiatan membaca yang akan memperluas 
wawasannya. 

   
Gambar 1 Rumah Cerdas Ceria 
 

 
Gambar 2 Rumah Cerdas Ceria pembelajaran 
Luring 
 

 
Gambar 3 Rumah Baca Impian 
 

 
Gambar 4 Pembiasaan solat sunah dhuha sebelum 
belajar, dan solat dzuhur selesai pembelajaran 
 

Program Keagamaan, Membiasakan anak untuk melaksanakan shalat Dhuha pada pagi hari dan solat Dzuhur 
selesai pembelajaran merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah. Dengan menanamkan 
kebiasaan tersebut diharapkan akan mampu mendekatkan anak dengan Rabb nya. Berdasarkan hadis yang 
menjelaskan, shalat Dhuha yang dilakukan secara rutin secara tidak langsung akan menanamkan ketaatan anak 
terhadap aturan yang dibuat dan Solat dzuhur yang dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban beribadah untuk umat 
muslim. Pendidikan agama sangat penting diterapkan pada anak sejak dini untuk membangun karakter positif. 
Dalam kegiatan KKN-AKB ini saya melaksanakan program rutin harian keagamaan yaitu shalat dzuhur berjama’ah 
bersama anak-anak Sekolah Dasar. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan pada diri anak dalam melaksanakan 
kewajiban shalat khususnya shalat berjama’ah. 
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Kegiatan-kegiatan tersebut membantu dalam menghadapi tantangan global yang dihadapi oleh pendidikan salah 
staunya yaitu: “menggunakan sistem pendidikan tidak hanya memindahkan batang tubuh keilmuan secara umum, 
tetapi melestarikan berbagai warisan budaya, bahasa seni, gaya hidup didunia yang semakin homogeny (Nanang 
Fattah, 2013). Pelaksanaan program pondok ceria ini di mulai pukul pukul 08.00 s/d 13.00 untuk anak-anak Sekolah 
Dasar. 
Pelaksanaan Program Pondok Ceria diawali dengan Shalat sunah dhuha, pembacaan doa, literasi baca, Murojaah 
zuz 30 ice, belajar bersama, ditutup dengan shalat dzuhur berjamaah dan doa bersama.  
Program Rumah Cerdas Ceria ini memiliki tujuan dalam bimbingan pembelajaran luring di masa pandemic Covid-19 
ini bertujuan membawa pendidikan ke arah perubahan dan pemikiran yang lebih lanjut dan lebih baik untuk masa 
depan. Hasil dari kegiatan ini, anak-anak sekolah usia Sekolah Dasar dapat merasakan kegiatan belajar mengajar 
secara efektif seperti yang biasa dilaksanakan di sekolah, serta menumbuhkan kecintaan baca anak-anak desa 
Ciburuy serta menumbuhkan kreativitas dan semangat belajar anak-anak pada masa adaptasi kebiasaan baru ini. 
Dan memiliki hasil pelaksanaan diantaranya: Tumbuhnya minat baca anak-anak, Semakin kuatnya keagamaan 
dalam beribadah sejak dini, dengan pembiasaan solat sunah duha, solat dzuhur, Bertambahnya pengetahuan, dan 
pemahaman mengenai Hadits dan Mahfudzot, Bertambahnya kosa kata bahasa arab dan minat belajar anak yang 
semakin tumbuh dan berkembang pada masa adaptasi kebiasaan baru ini.  
Alhamdulillah penyelenggaraan program rumah cerdas ceria pendampingan pembelajaran luring selama kurang 
lebiah satu bulan ini berjalan dengan baik dan lancar, sudah mulai terlihat anak semangat belajar, rajin 
melaksanakan kewajiban solat dan beribadah lainnya dan senang mengikuti program tersebut, masyarakat 
khususnya anak-anak ciburuy berharap agar program pembelajaran luring ini bisa terus berjalan seterusnya selama 
pandemic covid 19 yang mengahruskan pembelajran online kini menjadi luring dengan mengikuti protokol kesehatan 
, dan insyAllah program rumah cerdas ceria akan berdiri dan terbuka untuk masyarakat dengan waktu pembelajaran 
senin-jumat dengan pendampingan guru kelas. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Program Rumah Cerdas Ceria merupakan salah satu program kegiatan kuliah kerja nyata adaptasi 
kebiasaan baru yang dilaksanakan di Desa Ciburuy RW 001 kecamatan Cigombong Kaupaten Bogor. Program 
rumah cerdas ceria merupakan program penunjang pemberdayaan pengetahuan masyarakat anak-anak desa 
ciburuy dalam menumbuhkan semangat belajar, pembiasaan beribadah, minat baca anak-anak pada literasi baca, 
menambah pengetahuan sosial dari apa yang telah mereka pelajari dan baca membuat anak-anak lebih 
bersemangat belajar karena sambil bermain, menumbuhkan kreativitas anak-anak dan melatih keterampilan mereka.  
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ABSTRAK 

Massase efflurage merupakan suatu upaya untuk melancarkan produksi ASI ibu nifas. 

Kementrian Kesehatan (Kemenkes) pada 2017 di Indonesia, pemberian ASI eksklusif masih 

sangat rendah yakni 35,70 % dari mereka yang disusui secara eksklusif selama 6 bulan 
pertama. Di Indonesia, target cakupan ASI eksklusif yang ditetapkan oleh WHO yaitu 50 %. 

Akan tetapi, pada kenyataannya, cukupan ASI di Indonesia semakin menurun. Efflurge 

memijat pada bagian punggung ibu merupakan salah satu cara untuk menstimulasi refleks 

oksitosin untuk membuat ibu menjadi rileks ketika ibu mengalami kesulitan untuk 

mengeluarkan ASI. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui efektifitas 

massase efflurage menggunakan aromaterapi mawar terhadap kelancaran produksi ASI pada 

ibu nifas. Metodologi dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan sosialisasi penyuluhan 

kesehatan dan demonstrasi praktek kepada ibu nifas yang berada di wilayah PMB Eli Liawati 

Bogor. Hasil yang di dapatkan dari pengabdian masyarakat ini ialah meningkatnya 

pengetahuan ibu mengenai pentingnya ASI eksklusif dan mengenai cara mempraktekkan 

Massase Efflurage shingga produksi ASI Ibu nifas lancar. 

Kata Kunci: Ibu Nifas, Kelancaran Produksi ASI, Massase Efflurage 
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I. PENDAHULUAN 

ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi yang mengandung sel darah putih, protein 

dan zat kekebalan yang cocok untuk bayi. ASI membantu pertumbuhan dan perkembangan 

anak secara optimal serta melindungi terhadap penyakit. Menurut World Health Organization 

(WHO) (2017) setiap tahunnya lebih dari 25.000 bayi di Indonesia dan 1,3 juta bayi di dunia 

dapat diselamatkan dari kematian dengan diberikan ASI Eksklusif. 

Sebanyak 31,36% dari 37,94% anak sakit, karena tidak menerima ASI Ekslusif. Lebih 

jauh lagi beberapa studi menyebutkan investasi dalam upaya pencegahan bayi dengan berat 

lahir rendah (BBLR), Stunting dan meningkatkan inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI 

Eksklusif berkontribusi dalam menurunkan risiko obesitas dan penyakit kronis. (Rokom, 

2017) 

Beberapa regulasi ditetapkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan cakupan pemberian 

ASI eksklusif di Indonesia. Regulasi yang diterbitkan pemerintah terkait dengan program 

Peningkatan Pemberian ASI (PPASI) diantaranya Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan dalam pasal 128 dan 129. Kepmenkes No 450 Tahun 2004 tentang 

Pemberian Air Susu Ibu secaraEksklusif pada Bayi di Indonesia. Keputusan Menteri 

Kesehatan (Kepmenkes) Nomor 237 Tahun 1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu 

didalamnya antara lain diatur bahwa sarana pelayanan kesehatan dilarang menerima sampel 

atau sumbangan susu formula bayi dan susu formula lanjutan atau menjadi ajang promosi 

susu formula. Pada Pekan ASI sedunia tahun 2010 Kementrian Kesehatan RI juga 

meluncurkan Program Menyusui; Sepuluh Langkah Menuju Sayang Bayi, dengan slogan 

Sayang Bayi, Beri ASI.(Rukyah, 2018) 

Pijat memiliki beberapa teknik salah satunya yaitu effleurage yang dilakukan dengan 

gerakan mengusap yang ringan dan menenangkan (lembut, lambat, dan panjang atau tidak 

putus-putus) saat memulai dan mengakhiri pijatan gerakan ini bertujuan untuk 

menghangatkan otot agar lebih rileks. Efflurge memijat pada bagian punggung ibu 

merupakan salah satu cara untuk menstimulasi refleks oksitosin untuk membuat ibu menjadi 

rileks ketika ibu mengalami kesulitan untuk mengeluarkan ASI. Punggung atas adalah titik 

digunakan untuk memperlancar proses laktasi. Saraf yang mempersarafi payudara berasal 

dari tulang belakang bagian atas, antara tulang belikat. (Fitri.andita,2018) 
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Dari hasil survey yang dilakukan penulis di PMB Eli Liawati Bogor terdapat 10 ibu 

yang mengeluh tidak menyusui ASI kepada bayinya dikarenakan ASI tidak lancar, oleh 

karena itu penulis tertarik melkaukan pengabdian masyarakat mengenai Massase Efflurage 

terhadap kelancaran Produksi ASI Pada Ibu Nifas di PMB Eli Liawati pada tahun 2020.  

 

II. METODOLOGI 

Metode pelaksanan pengabdian masyarakat dilakukan dengan sosialisai dan praktek 

demonstrasi Massase Efflurage kepada Ibu Nifas di PMB Eli Liawati , Ciawi, Kabupaten 

Bogor. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada 

seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya.  

Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana 

individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman- pengalaman serta 

kepribadiannya. Sedangkan menurut Ihromi sosialisasi adalah proses belajar yang dialami 

seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai- nilai dan norma-norma agar 

ia dapat berpartisipasi sebagai anggota  dalam kelompok masyarakat. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa sosialisasi adalah suatu tindakan proses belajar dalam mengenal sesuatu sehingga 

terjadi pembentukan sikap dan perubahan prilaku sesuai dengan pemahamannya. Berdasarkan 

pendapat Daryanto. metode demonstrasi adalah cara menyajikan bahan pembelajaran dengan 

menampilkan atau memperagakan kepada peserta didik yang sering disertai penjelasan secara 

lisan. Sedangkan menurut Muhibbin Syah, pengertian metode demonstrasi adalah metode 

mengajar dengan memperagakan kejadian, aturan, atau urutan proses, dengan menggunakan 

media yang relevan dengan materi yang dibahas. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktek 

demonstrasi adalah suatu cara belajar kepada peserta didik dengan mempraktekan atau 

memperagakan suatu tindakan atau gerakan disertai dengan penjelasan secaran lisan sesuai 

dengan materi yang dibahas. 

Tahap proses kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah : 

1. Sosialisasi  

Pada tahap ini dilakukan pemaparan terkait Efektifitas Massase Efflurage terhadap 

kelancaran produksi ASI pada Ibu Nifas serta pentingnya pemberian ASI Eksklusif pada 

Bayi.  

2. Pelaksanaan 

Pada tahap ini,penulis melakukan : 
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a. Tahap 1 : Praktek demonstrasi Massase Efflurage dialakukan oleh dosen dan  

mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan. 

b. Tahap  II : Pada tahap ini, peserta mempraktekkan Massase Efflurage yang telah 

diperagakan oleh pelaksana kegiatan. 

c. Tahap III : melakukan postest (pertanyaan sama dengan pretest) tahapan ini 

digunakan untuk mengetahui apakah ada peningkatan produksi ASI 

3. Evaluasi  

Pada tahap evaluasi ini, menggunakan kusiner penilaian apakah ada peningkatan 

pengetahuan Massase efflurage dan pengaruh massase efflurage terhadap kelancaran 

produksi ASI. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan pengabdian masyarakat kepada Ibu Nifas, Ciawi, Kabupaten Bogor, yaitu 

berjumlah 35 Orang. Dengan hasil : 

 

Tabel 1 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelancaran Produksi ASI  Sebelum 

Dilakukan Massase Efflurage  Pada Ibu Nifas Di PMB Eli Liawati 

 

N

o 

Produksi ASI Frekuens

i 

Persentas

e (%) 

1 Lancar 6 17,1  

2 Tidak lancer 29 82,9 

Total 35 100,0 

 

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukan bahwa proporsi responden berdasarkan 

produksi ASI sebelum dilakukan massase efflurage yaitu 29 responden (82,9%) produksi ASI 

tidak lancar dan 6 responden (17,1%) Produksi ASI lancar. Berdasarkan data diatas sebagian 

besar responden yaitu ibu dengan tidak lancar ASI sebanyak 29 responden (82,9%).  
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Tabel 2 

Analisa Pengaruh Massase Efflurage Menggunakan  Terhadap Kelancaran Produksi ASI 

Pada Ibu Nifas di PMB Eli Liawati Tahun 2020. 

 

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa nilai Pvalue dengan analisis uji 

Wilcoxon, Diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% 

(Pvalue=0,000<0,005) maka dapat dinyatakan terdapat pengaruh Massase Efflurage Terhadap 

Kelancaran Produksi ASI Pada Ibu Nifas. 

Dengan hasil di atas didapatkan bahwa terdapat efektifitas massase efflurage sebelum dan 

sesudah dilakukan massase efflurage dengan Pvalue = 0,000.  

 Pijat punggung adalah pemijatan pada sepanjang tulang belakang (vertebrae) sampai 

tulang costae kelima-keenam yang bertujuan untuk merangsang hormon prolaktin dan 

oksitosin setelah melahirkan. Memijat punggung ibu merupakan salah satu cara untuk 

menstimulasi refleks oksitosin untuk membuat ibu menjadi rileks ketika ibu mengalami 

kesulitan untuk mengeluarkan ASI. Punggung atas adalah titik digunakan untuk 

memperlancar proses laktasi. Saraf yang mempersarafi payudara berasal dari tulang belakang 

bagian atas, antara tulang belikat. (Purwanti, 2014). 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Kesimpulan dari Penganbdian Masyarakat ini adalah terdapat peningkatan pengetahuan 

ibu nifas terhadap Massase Efflurage dan Pentingnya akan pemberian ASI Eksklusif terhadap 

bayinya sampai dengan usia 6 bulan. Selain itu, dari kegiatan Massae ini, dapat diketahui 

terdapat effektifitas Massase Efflurage terhadap peningkatan Produksi ASI. 

Variabel (n) Mean Std 

Deviasi 

Selisih  P 

Value 

Sebelum 

massase 

efflurage  

35 0,00 00,00  

 

-5,385  

 

 

0,000 

 

 

sesudah  

massase 

efflurage  

35  15,00 435,00 
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Hasil Pengabdian Masyarakat ini diharapkan dapat menjadi referensi kelimuann yang 

baru bagi masyarakat, tenaga kesehatan serta pemerintah agar bersama-sama mendukung 

gerakan ASI eksklusif sehingga ibu nifas dapat menyusui bayinya dengan sempurna sampai 

dengan usia 6 bulan tanpa tambahan apapun. Selai itu,, dengan adanya peningkatan 

pengetahuan ibu mengenai massase Efflurage dapat menjadi salah satu solusi kepada ibu 

nifas yang produksi ASI nya kurang lancar sehingga tidak terjadi hambatan dalam pemberian 

ASI. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Peran orangtua sebagai pendidik utama dalam keluarga sangatlah menentukan 

keberhasilan pendidikan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka sejak dini perlu 

ditanamkan disiplin belajar pada generasi muda dan selalu memberikan upaya pendampingan 

belajar untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan minat belajar bagi generasi muda 

dan masyarakat khususnya Desa Ciadeg. 

Tujuan: Tujuan adanya program adalah : 1) Menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya 

bimbingan belajar yang diberikan pada anak. 2) Terbantunya anak dalam belajar dan orangtua 

dalam membimbing anaknya belajar. 3) Antusias anak dalam mengikuti kegiatan bimbingan 

belajar. 

Metodologi: Dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui praktik bimbingan belajar 

siswa sekolah dasar secara langsung oleh masyarakat akademisi setempat.  

Hasil: Kesadaran masyarakat akan pentingnya bimbingan belajar yang diberikan pada anak, 

terbantunya anak dalam belajar dan orangtua dalam membimbing anaknya belajar, dan anak 

antusias dalam mengikuti kegiatan bimbingan belajar.  

Kata Kunci: bimbingan belajar,pembelajaran jarak jauh 
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I. PENDAHULUAN 

Desa Ciadeg merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Dengan luas 
wilayah ± 315,45 Ha, diatas permukaan laut sekitar 400-500 Mdpl, dan tinggi curah hujan sebesar 250-550 mm/t, 
yang terdiri dari 4 dusun, 14 Rukun Warga, dan 42 Rukun Tetangga dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 yaitu 
sebanyak 12.019 jiwa (jimlah penduduk berjenis kelamin laki-laki 6.250 jiwa dan perempuan sebanyak 5.769 jiwa). 

 Kehidupan masyarakat Desa Ciadeg memiliki tingkat religius cukup tinggi. Terbukti dari banyaknya sekolah 
Madrasah Ibtidaiyah dan terdapat banyak pengajian-pengajian yang digelar di setiap Majlis Ta’lim yang tersebar di 
wilayah desa. Secara sosial ketentraman dan ketertiban di Desa Ciadeg berjalan dengan baik, tertib, dan aman. 

 Desa Ciadeg dengan potensi pada sumberdaya alam pertanian baik pesawahan, perkebunan, maupun 
perikanan dan peternakan cukup besar. Akan tetapi, wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukabumi 
di wilayah selatan yang dikenal sebagai kawasan berikat industri. Maka, sudah tentu menjadi daya tarik tersendiri 
bagi kaum muda untuk lebih memilih bekerja sebagai buruh pabrik ketimbang mengembangkan potensi sumber 
daya alam yang ada dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi pada 
pendampingan belajar orangtua terhadap anak sekolah dasar. Terlebih pada masa pandemi Covid-19 anak tidak 
melakukan pembelajaran secara teratur dan optimal karena pemberlakuan belajar Dalam Jaringan (daring).  

 Peran orangtua sebagai pendidik utama dalam keluarga sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan. 
Untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka sejak dini perlu ditanamkan disiplin belajar kepada generasi muda dan 
selalu memberikan upaya  pendampingan belajar buntuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan minat 
belajar anak bagi generasi muda dan masyarakat di sekitar RW 13 Ciadeg Kecamatan Cigombong, Bogor.  

 Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka ditetapkan tujuan program KKN ini adalah 
pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan program bimbingan belajar. 

 

II. METODOLOGI 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan program KKN, dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui 
praktik bimbingan belajar siswa sekolah dasar secara langsung. Sasaran dari kegiatan ini adalah siswa Sekolah 
Dasar RW 13 Desa Ciadeg. Kegiatan dilaksanakan di Madrasah Raudatuthalibin pada tanggal 21 Juli - 11 Aguatus 
2021 setiap hari Senin-Sabtu pukul 13.00 WIB. Dengan jumlah jam pelaksanaan kegiatan mencapai 80 jam. 

 

No Metode Kegiatan 

1 Perijinan Meminta izin kepada kepala Kepala Desa Ciadeg, ketua rw dan masyarakat setempat 

2 Praktek Pembuatan rencana bimbingan belajar 

Penyelenggaraan bimbingan belajar masyarakat Desa Ciadeg RW 13. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum dimulainya program, dilaksanakannya terlebih dahulu pengamatan dan wawancara langsung secara 
terbuka kepada anak sekolah dasar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki 
setiap anak RW 13 Ciadeg. Pembagian kelompok dilakukan sebagai pemisah antara anak sekolah dasar kelas atas 
dan kelas bawah dengan jumlah dua kelompok.  

 Pembelajaran dilakukan pada siang hari pukul 13.00 WIB di Madrasah Raudatuthalibin setiap hari senin 
sampai sabtu. Program ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti membaca, menulis, berhitung, dan membantu 
anak memahami tugas pemelajaran yang diberikan oleh Sekolah Dasar. Tentu saja kegiatan ini tidak luput dari 
pembelajaran yang menyenangkan dengan bernyanyi dan memasukan unsur permainan maupun kuis dalam setiap 
pertemuannya. Hal ini bertujuan untuk menambah minat belajar dan daya tarik siswa untuk mengikuti bimbingan 
belajar.  

 Gambar aktivitas Bimbingan Belajar anak sekolah dasar RW 13 Ciadeg kelompok anak kelas bawah dan 
kelas atas. 
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IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata Adaptasi Kebiasaan Baru (KKN AKB) dalam melaksanakan 
Bimbingan Belajar pada anak sekolah dasar RW 13 yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli - 11 Aguatus 2021 telah 
berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif dimana tingkat pasrtisipasi masyarakat dalam mengikut 
sertakan anaknya bimbingan belajar yang bertujuan untuk  dapat meningkatkan minat dan kemampuan anak 
sekolah dasar dalam belajar. 
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Abstrak 

Covid-19 telah memaksa kita untuk meminimalisir kegiatan outdoor. Akibatnya, saat ini 

lebih banyak orang yang melakukan berbagai aktivitas secara online mulai dari kegiatan belajar, 

bekerja, berbelanja, dan lain-lain.  Sebagai pemilik bisnis, kita harus bisa memanfaatkan kondisi 

tersebut. Permasalahan dalam pemasaran produk selama masa pandemi ini menjadi inspirasi bagi 

tim pengabdian untuk memperkenalkan para pelaku UMKM tentang pemanfaatan digital 

marketing dengan memberikan pelatihan mengenai penggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi dan memberikan pendampingan dalam pemanfaatan digital marketing dengan 

menggunakan media sosial (sistem pemasaran online). Adanya pemahaman pelaku UMKM 

tentang manfaat digital marketing bagi usaha mereka, diharapkan akan memotivasi untuk 

memanfaatkan media sosial secara langsung dalam pemasaran produk-produknya. Pengabdian 

ini menggunakan metode observasi, sosialisasi dan pelatihan, sehingga dibutuhkan metode 

pelaksanaan yang baik agar tujuan dan target tercapai dengan tepat sasaran. Kegitan pengabdian 

pada masyarakat yang dilakukan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan peserta 

dalam memanfaatkan media online sebagai sarana pemasaran produk, sehingga memberikan 

peluang untuk memper luas pasar produk yang dapat berimbas pada peningkatan omset usaha. 

Penggunaan internet memang dirasa membantu UMKM ini untuk menjalankan usaha, terutama 

di masa pandemi. Namun menurut survei yang dilakukan Katadata, Indeks Kesiapan Digital ini 

menunjukkan bahwa generasi yang semakin tua memiliki indeks kesiapan digital yang lebih 

rendah dibandingkan dengan generasi yang lebih muda. UMKM seringkali mengalami kendala 

dalam menjalankan usaha menggunakan teknologi digital. Salah satu masalah utama bagi 

UMKM adalah konsumen yang belum mampu menggunakan internet, serta kurangnya 

pengetahuan untuk menjalankan usaha secara online.Pengabdian pada masyarakat berupa 

sosialisasi dan pelatihan digital m arketing sebagai sarana pemasaran produk sangat perlu karena 

perkembangan era teknologi yang menuntut para pelaku usaha untuk bersaing secara global 

dengan sistem pemasaran online.  

 

Kata Kunci: UMKM, Digital Marketing 
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I. PENDAHULUAN 

Pada saat ini sektor UMKM selain manufaktur sangat terkena dampak Pandemi Covid-19. Salah satu cara 
pemerintah untuk memulihkan perekonomian yaitu dengan cara mendukung UMKM, karena di sector ini banyak 
pekerja yang terlibat langsung. Jumlah UMKM di Indonesia tercatat mencapai 64,19 juta, dengan komposisi Usaha 
Mikro dan Kecil (UMK) sangat dominan yakni 64,13 juta (99,92%) dari keseluruhan sektor usaha. Kelompok ini juga 
yang terkena imbas dampak dari Pandemi Covid-19. Sektor UMKM pada saat krisis seperti ini sangat perlu diberi 
perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi 
andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubtitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi.  

Menurut survei Katadata Insight Center 56,8% UMKM berada dalam kondisi buruk, hanya 14,1% UMKM 
yang masih berada kondisi baik. Mayoritas UMKM atau sebanyak 82,9% mengalami dampak negatif dari pandemi 
ini. Hanya sebagian kecil atau 5,9% dari pelaku yang justru mengalami dampak positif. Survei KIC tersebut juga 
menunjukkan para UMKM melakukan sejumlah upaya untuk mempertahankan kondisi usahanya. Mereka melakukan 
sejumlah langkah efisiensi seperti: menurunkan produksi barang/jasa, mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan 
dan saluran penjualan/pemasaran. Meski begitu, ada juga UMKM yang mengambil langkah sebaliknya, menambah 
saluran pemasaran sebagai bagian strategi bertahan. UMKM banyak berusaha dengan cara offline, online, ataupun 
kombinasi antara keduanya. Berbagai cara dilakukan agar dapat melewati pandemi ini. Namun, akses internet serta 
indeks kesiapan digital dari pelaku usaha ini menunjukkan bahwa UMKM ini tidak sepenuhnya siap untuk serta 
merta beralih ke digital. 

Masyarakat utamanya yang bergerak di sektor UMKM tentunya dapat memperluas jangkauan pasar melalui 
digital marketing. Pemasaran digital ini sangat membantu UMKM karena kemampuan baru konsumen yang 
mengikuti arus digitialisasi. Dengan adanya digital marketing komunikasi dan transaksi dapat di lakukan setiap waktu 
atau real time dan bisa diakses di seluruh dunia, serta seseorang juga dapat melihat berbagai barang melalui 
internet. Melihat jumlah pengguna social media berbasis chat ini yang banyak dan semakin hari semakin bertambah 
membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan pasarnya dalam genggaman smartphone (Pradiani, 2017). 
Tercatat pada bulan Maret 2021, jumlah UMKM yang memasuki ekosistem digital kembali melonjak menjadi 4,8 juta. 
Atau bertambah 1 juta UMKM hanya dalam waktu empat bulan saja.  

Penggunaan internet memang dirasa membantu UMKM ini untuk menjalankan usaha, terutama di masa 
pandemi. Namun menurut survei yang dilakukan Katadata, Indeks Kesiapan Digital ini menunjukkan bahwa generasi 
yang semakin tua memiliki indeks kesiapan digital yang lebih rendah dibandingkan dengan generasi yang lebih 
muda. UMKM seringkali mengalami kendala menjalankan usaha menggunakan teknologi digital. Salah satu masalah 
utama bagi UMKM adalah konsumen yang belum mampu menggunakan internet, serta kurangnya pengetahuan 
untuk menjalankan usaha secara online. 

Covid-19 telah memaksa kita untuk meminimalisir kegiatan outdoor. Akibatnya, saat ini lebih banyak orang 
yang melakukan berbagai aktivitas secara online mulai dari kegiatan belajar, bekerja, berbelanja, dan lain-
lain.  Sebagai pemilik bisnis, kita harus bisa memanfaatkan kondisi tersebut. Kita dapat menggunakan strategi digital 
marketing dengan tepat untuk menjangkau target audiens secara online. Karena sebagian besar waktu digunakan 
untuk online, maka saat ini merupakan kesempatan besar untuk menarik perhatian dari target market secara online. 

 

II. METODOLOGI 

Pada pengabdian ini, kami kepada masyarakat melakukan metode observasi, sosialisasi dan pelatihan, sehingga 
dibutuhkan metode pelaksanaan yang baik agar tujuan dan target tercapai dengan tepat sasaran. Karena itu hal 
yang kami lakukan untuk mencapai target tersebut yaitu: 

1. Observasi, dan Wawancara 
Metode ini dilaksanakan dengan masyarakat pelaku UMKM, untuk mengetahui produk atau bisnis apa yang 
dijalani, dan sejauh apa pemahaman masyarakat mengenai digital marketing, apakah telah mencoba untuk 
memasarkan produk melalui media online atau belum. Dan mengetahui bagaimana strategi pemasaran 
yang dijalani oleh masyarakat pelaku UMKM di Desa Muarasari.  

2. Sosialisasi dan Diskusi 
Metode ini dilakukan dengan cara mengundang masyarakat pelaku UMKM Desa Muarasari untuk datang di 
acara sosialisasi mengenai pentingnya digital marketing pada masa pandemi ini. Sosialisasi tersebut 
menampilkan presentasi dengan menampilkan gambar dan display yang menarik serta relatif padat, cepat, 
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dan mudah dipahami agar para peserta dengan mudah dapat tertarik serta perhatian peserta bisa cepat 
memahami dan fokus pada saat sosialisasi berjalan dan agar diskusi berjalan dengan aktif dan lancar pula. 

3. Pelatihan 
Metode ini dilakukan dengan cara penerapan praktik digital marketing yang dilakukan oleh masyarakat 
pelaku UMKM, meliputi penggunaan media teknologi digital sebagai media pemasaran yang mudah dengan 
menggunakan smartphone masing-masing peserta pelatihan. pelatihan akan fokus terhadap pengemasan 
konten produk untuk digital marketing, melakukan praktek menggunakan media online digital marketing dan 
simulasi proses pemasaran produk dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada media sosial dan 
website e-commerce. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tahap pendahuluan, saya sudah melakukan wawancara pendahuluan dan observasi terkait rencana 
pengabdian masyarakat dan mendapat ijin dari kepala Desa. Hal ini didukung pula dengan permintaan dari warga 
untuk memperdalam pengetahuan mereka mengenai kewirausahaan dan strategi pemasaran. Berdasarkan hasil 
yang telat diperoleh dari hasil observasi kepada tiga pelaku UMKM, yaitu UMKM Rangining Bu Ade, Pangsit Biji 
Mangga, dan Cemilan Ibu Gaul, melalui wawancara ke tiga UMKM tersebut belum terlalu memanfaatkan media 
social atau ecommerce yang ada, ketiga UMKM tersebut untuk melakukan kegiatan pemasaran onlinenya hanya 
menggunakan media chatting seperti whatsapp saja, sisanya difokuskan untuk penjualan dengan cara offline. Para 
UMKM tersebut sadar akan manfaat media digital untuk usaha ini, tetapi pemahaman masyarakat bagaimana cara 
mengelolanya saja yang kurang, karena sebagian besar pemilik UMKM sudah berumur tua. 
 

Berdasarkan hasil penelitian ketiga UMKM di Desa Muarasari ini, maka diperlukan upaya-upaya untuk 
meningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi pelaku usaha kedua UMKM tersebut. Dilakukan beberapa 
kegiatan antara lain seperti: sosialisasi digital marketing, pelatihan digital marketing meliputi pendaftaran akun bisnis, 
pelatihan pembuatan laporan pembukuan usaha, dan memposting produk masing masing di social media, kemudian 
dilakukannya pembuatan feed Instagram, banner, dan label, dan foto katalog untuk produk UMKM pelaku usaha 
yang bersedia mengikuti kegiatan ini. Besarnya peluang dari aspek pemasaran digital disaat pandemi COVID-19 ini, 
diharapkan dapat mendorong para pemilik UMKM berpindah haluan yang semula hanya berjualan dengan 
menggunakan system offline menjadi ke online yang berbasis e-commerce. Di dalam melakukan implementasi 
dalam melakukan proses pengabdian bersama mitra UMKM telah melakukan proses berikut: 
 

1. Sosialisasi Digital Marketing 
Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Digital Marketing Bagi UMKM dilaksanakan di Yayasan Al Khoiriyyah 
Desa Muarasari. Sosialisasi tersebut bertema “Pemanfaatan Digital Marketing untuk UMKM di Masa 
Pandemi Covid-19”, Secara garis besar tema yang disampaikan kepada khalayak adalah sebagai berikut: 
(1) Digital Marketing dan Promosi melalui media digital; (2) Pemanfaatan Teknologi Digital sebagai Alat 
Pengembangan dan Pemasaran; (3) Strategi Pemasaran: Branding dan Digitalisasi Produk, Identitas 
Produk. Tepat sehari sebelum dilaksanakannya sosialisasi Digital Marketing kami membagikan sejumlah 
undangan berupa kupon untuk masyarakat selaku pelaku UMKM untuk menarik masyarakat pelaku usaha 
untuk datang ke kegiatan sosialisasi digital marketing ini. Kegiatan sosialisasi digital marketing ini dilakukan 
pada tanggal 17 September 2021. Kegiatan tersebut dilakukan oleh banyak UMKM.  
 

  
Gambar 1. Sosialisasi Digital Marketing dengan pelaku UMKM 

 
2. Pelatihan Digital Marketing 

Sebelum dilakukannya pelatihan digital marketing, kami mengadakan survei untuk mengetahui siapa saja 
UMKM yang bersedia untuk mengikuti pelatihan digital marketing. Menurut hasil survei, yang bersedia untuk 
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mengikuti kegiatan pelatihan digital marketing yaitu Ibu Ade selaku pelaku UMKM dengan produknya 
berupa Rangining, dan Ibu Mimin dengan produk UMKM-nya yang Bernama Cemilan Ibu Gaul, usaha 
tersebut menjual berbagai macam cemilan seperti Keripik balado, Makaroni, moring, dan berbagai macam 
manisan buah. Pelatihan digital marketing ini dilakukan dengan beberapa tahap meliputi: 
1) Pembuatan logo dan label produk 
Saat menjalankan sebuah bisnis, Logo merupakan suatu hal yang penting karena komponen ini merupakan 
identitas visual dari suatu merk. Dengan adanya logo, maka produk Anda akan lebih mudah diingat dan 
dikenal oleh banyak orang. Logo juga bisa dijadikan sebagai identitas utama dari seluruh platform dan 
channel marketing yang akan Anda gunakan. Oleh karena itu, logo sangat penting dalam mencerminkan 
suatu kepribadian dan jiwa pada suatu brand. Pada tahap pertama ini pemilik usaha Rangining yaitu Bu 
Ade belum memiliki nama brand, oleh karena itu kami membantu membuatkan sebuah logo untuk 
mendukung usahanya. Sedangkan Bu Mimin, Bu mimin ini sudah memiliki personal branding yang sudah 
dikenal oleh banyak orang, Ibu Mimin ini banyak dikenal dengan panggilan Ibu Gaul, oleh karena itu 
dibuatlah brand dengan nama Cemilan Ibu Gaul. 
2) Pendaftaran Akun Bisnis 
Pada tahap kedua ini, yang hanya bisa mengikuti tahap selanjutnya hanya UMKM Cemilan Ibu Gaul saja, 
karena Pemilik UMKM Rangining Bu Ade dalam keadaan sedang tidak sehat. Didalam mengaplikasikannya, 
kami bersama dengan UMKM Cemilan Ibu Gaul mencoba untuk mendaftarkan akun bisnis ke salah satu 
aplikasi e-commerce. Salah satu aplikasi tersebut merupakan shopee, karena shopee masuk kedalam 
jumlah pengguna terbanyak. Kami juga mengajarkan bagaimana membuat akun Instagram, dan cara untuk 
memposting foto katalog dari produknya. 
3) Pelatihan Pembuatan Laporan Pembukuan Usaha 
Pencatatan sederhana sangat berpengaruh terhadap perkembangan bisnis. Melalui pembukuan, pemilik 
UMKM dapat melihat kondisi dan perkembangan bisnis, termasuk keuntungan dan kerugian perusahaan. 
Dengan ini, pembukuan dapat dijadikan patokan dalam merancang strategi bisnis kedepannya. UMKM 
Cemilan Ibu Gaul ini belum mempunyai pembukuan atau bisa dibilang belum pernah melakukan 
pembukuan selama usahanya berjalan, sehingga ia tidak tahu berapa keuntungan dan kerugian yang ia 
dapatkan, oleh karena itu kami mengajarkan Bu Mimin ini melakukan pembukuan, dan mengajarkan 
bagaimana cara perhitungan untung dan ruginya. 
4) Tata cara posting di Social Media dan e-commerce 
Pada tahap ke empat ini kami membimbing pelaku usaha untuk membuat postingan secara rutin dengan 
memanfaatkan waktu-waktu yang tepat (golden moment) dalam menampilkannya, Membuat hastag unik 
yang mencirikan usaha dan menuliskannya setiap membuat postingan, Selalu menjawab setiap pertanyaan 
dari konsumen untuk menandakan bahwa akun media sosial tersebut aktif dan kooperatif, sehingga 
memberikan kenyamanan bagi konsumen, dan Menghindari postingan yang tidak sesuai dengan citra 
produk, agar tidak mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen.  
 

3. Pembuatan feed Instagram Cemilan Ibu Gaul 
Dalam implementasiannya, pembuatan desaign feed instagram ini ditujukan untuk menarik konsumen 
supaya nantinya jika keseluruhan feed instagram sudah di upload dapat menghasilkan hasil output yang 
bagus. Feed Instagram harus dibuat dengan serapih mungkin, karena nilai profesionalisme suatu toko 
online bisa dilihat dari kerapian feed instagramnya, kerapihan feed Instagram bisa membantu untuk 
membangun kepercayaan bagi para calon pembeli, dapat meningkatkan popularitas dan juga membantu 
menambah jumlah followers baru. Dalam pembuatan desaign feed instagram, kami mempunyai beberapa 
kendala untuk membuatnya yang meliputi keterbatasan penggunaan laptop terkhusus dalam sistem 
operasinya sehingga dalam pelaksanaan nya membuat laptop menjadi Lag. 
 

4. Pembuatan banner dan foto katalog Cemilan Ibu Gaul 
Terdapat juga kebutuhan yang diperlukan oleh UMKM untuk memberdayakan atau memajukan usahanya 
yaitu pembuatan banner dan foto katalog berupa produknya. Pada dasarnya fungsi banner adalah sebagai 
media pemasaran yang berisi publikasi, iklan, promosi, dan berbagai keperluan lainnya. Sedangkan tujuan 
dari pemasangan banner adalah untuk mempromosikan atau mengiklankan sesuatu sehingga menarik 
perhatian lebih banyak orang ketika melihatnya.  
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Gambar 2. Foto katalog produk UMKM Cemilan Ibu Gaul 

 
Fungsi foto produk yang tertera di gambar 2 tersebut salah satunya bertujuan untuk meningkatkan nilai jual produk bagi 
calon konsumen. Oleh karena itu, kami  melihat foto produk untuk kegiatan promosi memegang peranan penting dalam 
membangun brand baru. Kami yakin pengambilan angle foto yang tepat serta memvisualisasikannya dengan konsep 
tertata mampu memunculkan brand awareness. 

 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Pada saat pengabdian kami melakukan upaya-upaya untuk meningkatan pengetahuan dan keterampilan 
bagi pelaku usaha kedua UMKM tersebut, karena masih kurang pahamnya masyarakat mengenai digital marketing. 
Maka kami melakukan beberapa kegiatan antara lain seperti: sosialisasi digital marketing, pelatihan digital marketing 
meliputi pendaftaran akun bisnis, pelatihan pembuatan laporan pembukuan usaha, dan memposting produk masing 
masing di social media, kemudian dilakukannya pembuatan feed Instagram, banner, dan label, dan foto katalog 
untuk produk UMKM pelaku usaha yang bersedia mengikuti kegiatan ini. 

Kegiatan pendampingan pemanfaatan digital marketing bagi UMKM memberikan hasil yang sangat baik 
bagi UMKM Cemilan Ibu Gaul. Minimnya penngetahuan pelaku UMKM mengenai digital marketing di awal kegiatan 
dilakukan telah dapat ditingkatkan setelah pendampingan dilakukan. Pelaku UMKM semakin memahami pentingnya 
digital marketing khususnya dimasa Pandemi Covid 19, sebagai sarana promosi dan komunikasinya, serta telah 
mempraktikkan secara langsung dengan memanfaatkan beberapa media sosial yang dapat digunakan dengan 
mudah dan diakses oleh banyak pihak. 

Saran yang disampaikan oleh tim pengabdi agar lebih banyak lagi UMKM yang mendapatkan 
pendampingan tentang manfaat digital marketing bagi usahanya, karena dengan penerapan digital marketing pada 
usaha masyarakat pelaku UMKM dapat memberikan peluang untuk memper luas pasar produk yang dapat berimbas 
pada peningkatan omset usaha. 
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Abstrak 

Desa Ciriung kecamatan Cibinong yang berada di lingkungan 02 Citatah Dalam RT04/RW04 
memiliki kecenderungan  warganya yang masih anak-anak berusia dini (4-6 Tahun) yang 

berada pada tahap jenjang pendidikan TK atau PAUD. Pemberian bimbingan belajar bagi 

anak usia dini seperti pada tingkatan TK atau PAUD ini, merupakan bimbingan dasar yang 

perlu dilakukan secara berkala dengan pemanfaatan media yang bervariatif sehingga anak-

anak usia dini mampu mengembangkan kemampuannya terutama dalam literasi dan 

numerasi. Bimbingan belajar ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan dasar pada literasi terkait dengan kemampuan membaca serta mengenal huruf 

dan numerasi terkait dengan mengenal angka serta berhitung pada anak sejak dini, dengan 

adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar anak dimasa pandemi. 

Target pelaksanaan program ini ditujukan untuk anak usia dini pada jenjang TK atau PAUD 

yang dilaksanakan beberapa kali pertemuan dalam setiap minggunya dimulai sejak tanggal 26 

Juli 2021 sampai dengan 18 Agustus 2021, dimana disetiap pertemuannya dibatasi oleh 

berbagai sesi, serta adanya pemanfaatan media yang bervariatif dan penciptaan situasi 

pembelajaran yang menyenangkan seperti bermain bagi anak-anak usia dini, mampu 

mengembangkan kemampuannya terutama dalam literasi dan numerasi. Pelaksanaan 

bimbingan belajar ini menghasilkan sebuah progres yang baik disetiap harinya, dilihat dari 

besarnya antusiasme anak-anak yang selalu tepat waktu dan bersemangat untuk mengikuti 

bimbingan belajar, kemudian penambahan anak-anak yang mengikuti bimbingan belajar, dan 

juga peningkatan kemampuan yang dimiliki anak berdasarkan kemampuan awal. 

Kata Kunci : Anak, Bimbingan, Literasi, Numerasi 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hak dasar yang harus diperoleh oleh setiap warga yang dapat diberikan secara 
mendasar bagi anak usia dini sebagai pemenuhan kebutuhan dalam melaksanakan kehidupannya dikemudian 
hari dengan lebih baik. Adanya penerimaan kebutuhan yang diberikan secara lebih awal ini dapat dijadikan 
sebagai cara untuk membimbing, merangsang, mengasuh, dan juga untuk memberikan kegiatan secara 
mendasar dalam proses pembelajaran yang dapat menghasilkan suatu keterampilan bagi anak (Siagian, 
Rohaeti, & Westhisi, 2019). Selain itu pula, pentingnya memberikan pendidikan anak usia dini akan 
menumbuhkan keterampilan dasar bagi anak terutama pada kemampuan dasar  literasi yaitu mengenal huruf 
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dan membaca yang nantinya akan memberikan kemudahan bagi anak dalam memenuhi tumbuh kembangnya 
pada perkembangan koginitif dan psikomotorik yang sedang dibangun (Purnamasari & Asri, 2019). Adanya 
keterampilan literasi ini pula dapat memudahkan bagi anak untuk berinteraksi pada pemerolehan kemampuan di 
sekolah formal, serta dengan penguasaan kecakapan literasi awal ini dapat memberikan kemudahan bagi anak 
dalam memiliki keterampilan lain seperti kemampuan numerasi yaitu memahami berbagai angka dan juga 
pemecahan permasalahan dasar dalam berhitung yang diberikan dalam proses pemerolehan keterampilan 
numerasi  bagi anak usia dini (Ratnasari, 2020).  

Proses pemerolehan keterampilan bagi anak sejak usia dini sebelum mereka memasuki sekolah formal, orang 
tua akan memberikannya melalui layanan pendidikan yaitu  lembaga pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ataupun 
lembaga pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) (Zati, 2018). Proses pendidikan yang berada pada jenjang 
(TK) dan  (PAUD), berfokus pada keterampilan literasi dasar dalam kemampuan mengenal abjad, membaca dan 
perkembangan berbahasa, kemudian untuk keterampilan numerasi yang difokuskan yakni dalam pengenalan 

angka serta perhitungan secara dasar (Bina,Fitriani &Zainal,2021). Sesuai dengan prinsip pembelajaran bagi 

anak usia dini diharuskan dengan menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan seperti sedang 
melakukan kegiatan bermain yang diselingi dengan pemberian pengalaman dan pengetahuan dalam mengasah 
keterampilan dasar anak hal ini dapat ditemukan pada layanan pendidikan TK atau PAUD (Helfianis, 2020). 
Pembelajaran disaat pandemi seperti ini menyebabkan terhambatnya proses pembelajaran secara langsung 
akibat adanya pembatasan  yang terjadi di lingkungan masyarakat guna mencegah penyebaran COVID-19, yang 
rentan terutama bagi anak-anak usia dini. Akibat terhalangnya proses pembelajaran membuat kegiatan tidak 
dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan juga kurang terkontrolnya pencapaian keberhasilan pembelajaran 
oleh guru karena tidak adanya pembelajaran secara tatap muka serta kurang terbentuknya proses pembelajaran 
yang menyenangkan. Terhambatnya pencapaian pembelajaran terutama keterampilan literasi dan numerasi 
sejak dini, akan menghambat perkembangan kognitif dan psikomotorik sehingga anak akan mengalami kesulitan 
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang akan dihadapi nantinya dalam proses pembelajaran dan 
juga akan mempengaruhi kemampuan anak menerima berbagai informasi pada jenjang pendidikan selanjutnya 
(Ambarwati & Kurniasih, 2021). 

Pada Desa Ciriung kecamatan Cibinong yang berada di lingkungan 02 Citatah Dalam RT04/RW04 ini, memiliki 
kecenderungan  warganya yang masih pada tahap anak-anak usia dini, dimana pada tahap inilah mereka sudah 
mendapatkan layanan pendidikan yang diberikan oleh orang tua mereka pada sekolah PAUD ataupun TK. 
Pelaksanaan proses pembelajaran disaat seperti inilah yang membuat pembelajaran menjadi sangat kurang 
efektif dalam penerimaan keterampilan yang seharusnya dimiliki anak usia dini. Maka, dengan adanya kendala 
dimasa pandemi seperti ini serta pentingnya pemberian proses pendidikan dasar dalam pemenuhan 
keterampilan literasi dan numerasi yang harus dimiliki anak usia dini, menyebabkan perlu adanya bimbingan 
secara nyata dan bertahap diluar jenjang pendidikan yang dilaksanakan oleh instansi yang dipilih oleh orang tua. 

II. METODOLOGI 

Program bimbingan belajar bagi anak TK atau PAUD ini merupakan sebuah program yang dilaksanakan dengan 
memberikan pembelajaran yang berfokus pada literasi terkait kemampuan membaca dan mengenal huruf, 
kemudian numerasi terkait kemampuan berhitung dan mengenal angka. Pemberian bimbingan belajar literasi 
dan numerasi bagi anak usia dini, merupakan bimbingan dasar yang perlu dilakukan secara berkala, dimana 
dibatasi oleh berbagai sesi disetiap pertemuannya, kemudian dengan adanya penggunaan media yang 
bervariatif sehingga anak-anak usia dini mampu mengembangkan kemampuannya dalam literasi dan numerasi. 
Target pelaksanaan program ini ditujukan untuk anak usia dini pada jenjang TK atau PAUD yang berkisar antara 
4-6 tahun, dengan metode pembelajaran yang digunakan yaitu active learning dimana semua  anak-anak yang 
hadir dapat berperan secara aktif selama proses kegiatan bimbingan melalui kegiatan tanya jawab, bermain 
tebak kata, pemecahan soal secara langung di papan tulis dan melakukan eksplorasi terkait pembelajaran 
literasi (mengenal abjad dan membaca) dan numerasi (mengenal angka dan berhitung) dengan berbagai media 
yang digunakan dalam pembelajaran. Proses pembelajaran ini diawali saat pertemuan pertama melakukan 
observasi awal terkait kemampuan anak-anak tersebut, lalu pembimbingan belajar ini dilanjut dengan berbagai 
media yang beragam dengan fokus materi yang berlanjut, serta terdapat pemberian soal yang harus dikerjakan 
oleh para anak-anak yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, dan yang terakhir kegiatan penutup 
dilakukan dengan me-review apa saja yang telah dipelajari dan juga sebagai penilaian akhir terkait ketercapaian 
keterampilan literasi dan numerasi setelah mendapatkan bimbingan belajar yang telah dilaksanakan.  
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan pemberian bimbingan belajar bagi anak TK atau PAUD ini dilaksanakan beberapa kali pertemuan 
dalam setiap minggunya dimulai sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 18 Agustus 2021. Program ini 
dilakukan dengan proses pembelajaran yang diatur sedemikian rupa agar membentuk situasi kegiatan yang 
nyaman dan menyenangkan disetiap harinya, karena target utama adalah anak-anak yang masih pada tahap 
usia dini, sehingga mengharuskan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang diselingi dengan permainan, 
atau dapat dikatakan pelaksanaan kegiatannya ialah bermain sambil belajar. Usaha dalam penciptaan suasana 
dan strategi pembelajaran yang dilakukan seperti itu, pada akhirnya dapat membentuk sebuah progres yang 
baik disetiap harinya, dilihat dari besarnya antusiasme anak-anak yang selalu tepat waktu dan bersemangat 
serta riang gembira untuk mengikuti bimbingan belajar, kemudian penambahan jumlah peserta yang mengikuti 
bimbingan belajar, dan juga peningkatan kemampuan literasi dan numerasi berdasarkan kemampuan awal. 
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan program bimbingan belajar bagi anak usia dini dalam memberikan 
keterampilan dasar terkait literasi dan numerasi  yang dilakukan diluar proses pembelajaran di lembaga PAUD 
atau TK dimasa pandemi seperti ini perlu dilakukan. Pembimbingan bagi anak sebelum  melanjutkan pendidikan 
di sekolah formal menjadi sesuatu hal yang sangat penting sebab dengan keterampilan yang dimiliki oleh anak 
sejak usia dini dapat menentukan bagaimana kesuksesan anak dimasa depan. Hasil  kegiatan bimbingan belajar 
yang telah dilaksanakan selama satu bulan dalam beberapa sesi dengan perancangan kegiatan yang diselingi 
permainan disetiap harinya, menghasilkan suatu perubahan yang signifikan pada masing-masing anak. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil penyelesaian pengerjaan soal dan juga antusias yang begitu besar yang ditunjukkan oleh 
anak-anak dalam pelaksanaan pembelajaran. Anak-anak usia dini di Lingkungan 02 Citatah Dalam RT04/RW04 
ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan dasar awal pada keterampilan literasi dan numerasinya rata-rata 
sudah cukup  baik, ini dilihat dari observasi awal yang dilakukan terlihat bahwasannya rata-rata mereka sudah 
memiliki keterampilan literasi dalam kemampuan membaca dan mengenal huruf yang baik, dan numerasi dalam 
mengenal angka dan berhitung yang cukup baik, walaupun terdapat beberapa anak yang masih kesulitan dalam 
menguasai keterampilan baik pada literasi dan numerasinya. 
Adanya penggunan media belajar yang menyenangkan dan membuat suasana kegiatan bimbingan belajar 
seperti sedang bermain sangatlah penting, dalam pengenalan huruf dan angka menggunakan kartu (kartu huruf 
dan angka) sebagai media dalam pembentukan memori anak pada pembelajaran literasi dan numerasi, 
kemudian untuk melancarkan bacaan pada anak dapat dilakukan dengan memanfaatkan media cerita seperti 
dengan penggunaan kotak cerita, dan kegiatan tambahan lain seperti kartu benda. Keberhasilan bimbingan yang 
telah dilaksanakan terutama pada keterampilan literasi dan numerasi bagi anak dapat memudahkannya untuk 
menyerap keterampilan lain, kemudian juga akan memberikan kemudahan bagi anak untuk menerima laju 
perkembangan yang diperoleh dari pengalaman belajar yang ditemui di sekitar lingkungan. Hal ini dilihat dari 
adanya peningkatan kemampuan secara nyata dalam bimbingan belajar, dimana anak-anak yang memiliki 
kemampuan dasar literasi secara baik akan lebih mudah menerima bimbingan keterampilan lain dengan sangat 
cepat. Apalagi disaat pandemi seperti ini, anak-anak kesulitan menerima bimbingan keterampilan secara 
langsung,  padahal dengan pelaksanaan bimbingan secara langsung yang diimbangi dengan penggunaan media 
dalam proses pembelajarannya, merupakan proses pembelajaran yang lebih baik serta efektif karena 
menumbuhkan rasa sosial yang baik dan lebih mudah untuk menciptakan proses pembelajaran yang 
menyenangkan, seperti halnya pada kegiatan bimbingan belajar anak-anak di desa Ciriung.  

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Pemberian layanan bimbingan belajar dalam proses pendidikan anak usia dini seperti yang telah dilakukan akan 
membentuk keterampilan dasar literasi dan numerasi yang perlu dilaksanakan secara tatap muka atau interaksi 
langsung, dengan adanya penggunaan media sebagai sarana dalam memberikan pengalaman secara langsung 
dan menyenangkan seperti bermain disetiap harinya bagi anak pada bimbingan belajar ini akan membentuk 
keterampilan secara kognitif atau psikomotorik sesuai dengan perkembangan psikologisnya. Adanya 
pendampingan secara berkelanjutan ini juga perlu dilakukan diluar pemberian pendidikan pada lembaga sekolah 
yang diberikan untuk anak terutama disaat pandem seperti ini, sehingga keterampilan literasi dan numerasi 
dapat tercapai sepenuhnya dalam memberikan kemudahan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 
selanjutnya  ataupun untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. 
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TABEL DAN GAMBAR 

Tabel 1 Datar kegiatan bimbingan belajar 

No Hari/ 

Tanggal 

Kegiatan Catatan Pelaksanaan Keterangan  

1. Senin, 26 

Juli 2021 

Bimbingan bagi 

anak TK/PAUD 

Pelaksanaan kegiatan 

dilaksanakan di rumah saya, 

yang terletak di RT04/RW04. 

Kegiatan ini dimulai pada pukul 

10.00-12.00 WIB. 

 

Kegiatan yang dilakukan diawali dengan mengobservasi 

kemampuan peserta didik, untuk melihat sejauh mana 

kemampuan membaca, menulis dan berhitung pada anak 

TK/ PAUD. 

 

2. Selasa, 27 

Juli 2021 

Bimbingan bagi 

anak TK/PAUD 

Pada kegiatan hari ini 

dilaksanakan di rumah saya, 

yang terletak di RT04/RW04. 

Kegiatan hari ini dimulai pada 

pukul 10.00-12.00 WIB. 

 

 Media pengajaran yang digunakan dengan bantuan papan 

tulis dan juga kartu angka, pemberian games puzzle untuk 

meningkatkan daya motorik, kartu huruf dan gambar 

hewan, serta pemberian  soal-soal bagi anak–anak yang 

disesuaikan dengan kemampuannya. 

 

3. 

 

Rabu, 28 

Juli 2021 

Bimbingan bagi 

anak TK/PAUD 

Pada kegiatan hari ini 

dilaksanakan di rumah saya, 

yang terletak di RT04/RW04. 

Pada pukul 10.00-12.00 WIB. 

 

Melanjutkan pembelajaran seperti hari kemarin, dengan 

bantuan media kartu berhitung, sedikit games  serta soal 

untuk membantu mengingat dan juga meningatkan 

kemampuan literasi numerasi pada anak-anak, dengan 

diselingi nyanyian yang ditonton melalui laptop. 
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4. Senin, 02 

Agustus 

2021 

Bimbingan bagi 

anak TK/PAUD 

Pada kegiatan hari ini 

dilaksanakan di rumah saya, 

yang terletak di RT04/RW04. 

Pada pukul 10.00-12.00 WIB. 

 

Melanjutkan pembelajaran membaca dan berhitung seperti 

dihari sebelumnya dengan adanya pengulangan bantuan 

media, yakni: kartu angka, kartu benda dan penulisan 

bacaan serta angka dipapan tulis. 

 

5. Senin, 09 

Agustus 

2021 

Bimbingan bagi 

anak TK/PAUD 

Pada kegiatan hari ini 

dilaksanakan di rumah saya, 

yang terletak di RT04/RW04. 

Pada pukul 10.00-12.00 WIB. 

 

Melanjutkan pembelajaran seperti hari kemarin dengan 

bantuan media papan tulis, kartu angka dan kotak cerita. 

6. Selasa, 10 

Agustus 

2021 

Bimbingan bagi 

anak TK/PAUD 

Pada kegiatan hari ini 

dilaksanakan di rumah saya, 

yang terletak di RT04/RW04. 

Pada pukul 10.00-12.00 WIB. 

 

 

Dimana pembelajaran masih menggunakan media kartu 

bilangan dan juga pemberian soal bagi anak-anak.  

7. Rabu, 11 

Agustus 

2021 

 

Bimbingan bagi 

anak TK/PAUD 

Pada kegiatan hari ini 

dilaksanakan di rumah saya, 

yang terletak di RT04/RW04. 

Pada pukul 10.00-12.00 WIB. 

 

Pembelajaran dengan bantuan media kartu angka, soal 

hitungan dan cerita, kemudian  membuat kartu benda 

dimana nantinya anak-anak bermain games tebak kata 

yang dilaksanakan secara bersama-sama. 

 

8. Rabu, 18 

Agustus 

2021 

 

 

Penutupan 

bimbingan bagi 

anak TK/PAUD 

Pada kegiatan hari ini 

dilaksanakan di rumah saya, 

yang terletak di RT04/RW04. 

Pada pukul 10.00-12.00 WIB. 

 

Pembelajaran pada kegiatan  penutupan ini dilaksanakan 

dengan mereview  apa saja yang sebelumnya telah 

dipelajari agar mereka mengingatnya dan membagikan 

bingkisan sebagai ucapan terima kasih  yang berupa botol 

minuman, masker dan juga snack untuk anak-anak yang 

selalu bersemangat belajar. 

Sumber : Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Literasi dan Numerasi di Desa Ciriung (2021) 
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Sumber :Dokumentasi Pelaksanaan Program Kegiatan Bimbingan Literasi dan Numerasi di Desa Ciriung (2021) 

Gambar  1 Kegiatan Proses Pembelajaran 

 
 Sumber :Dokumentasi Pelaksanaan Program Kegiatan Bimbingan Literasi dan Numerasi di Desa Ciriung (2021)  

Gambar  2 Kegiatan Proses Pembelajaran 
 
 
 

 
Sumber :Dokumentasi Pelaksanaan Program Kegiatan Bimbingan Literasi dan Numerasi di Desa Ciriung (2021) 

Gambar  3 Contoh Penggunaan Media Kartu 
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Sumber : Dokumentasi Pelaksanaan Program Kegiatan Bimbingan Literasi dan Numerasi di Desa Ciriung (2021) 
Gambar  4 Contoh Penggunaan Media Kotak Cerita 

 

 
Sumber :Dokumentasi Pelaksanaan Program Kegiatan Bimbingan Literasi dan Numerasi di Desa Ciriung (2021) 

Gambar  5 Foto bersama dengan Anak di Desa Ciriung 
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ON MSME KRIPIK SINGKONG IN DESA TELUKPINANG 
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Abstrak 

Usaha Menengah Kecil Mikro UMKM mengalami penurunan konsumen yang mengakibatkan 

penurunan omset penjualan. Dan bagaimana para pemilik UMKM mengembangkan usahanya 

ditengah situasi pandemi ini. Pentingnya UMKM bagi masayarakat Indonesia terutama saat masa 

pandemi ini tentu menjadi fokus pemerintah untuk mendukung kegiatan perekonomian kecil 

menengah tetap berjalan. Peran akuntansi sendiri di dalam UMKM sangatlah penting ini 

dikarenakan untuk dapat menghindari masalah keungan sendiri. Sasaran kegiatan ini adalah para 
pemilik UMKM Kripik Singkong di Desa Telukpinang. Tujuan dari dilakukannya kegiatan 

pengabdian ini adalah mendampingin pemilik UMKM dalam mengembangkan UMKM nya, 

serta memberikan pelatihan dan penyuluhan di UMKM Desa Telukpinang tentang akuntansi 

dasar dan pembukuan sederhana sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan. Kurangnya 

pemahaman pemilik UMKM tentang pembukuan dan laporan keuangan sehingga pengeluaran 

dan pemasukan uang tidak terkendali pencatatan keuangan menjadi tidak teratur dan belum 

memiliki laporan keuangan sehingga tidak dapat mengetahui seberapa besar pendapatan bersih 

yang diperlukan oleh UMKM. 

 

Kata kunci: Akuntansi Dasar, Pembukuan Sederhana dan UMKM 
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I. PENDAHULUAN 

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik 
Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi 
kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakaan landasan yang kuat dalam melaksanakan 
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sebagian besar masyarakat 
Indonesia belum menyadari bahwa desa memiliki potensi yang sangat besar untuk digali, sehingga masyarakat 
cenderung memilih pindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan, padahal ada juga rakyat pedesaan yang sukses 
dari UMKM. Bahkan UMKM dianggap sebagai tulang punggung Indonesia karena mampu menambah nilai PDB 
secara siginifikan. 

 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 
tahun ke tahun. Kontribusi UMKM terhadap PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp 7.034,1 triliun pada 2019, 
naik 22,9% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 5.721,1 triliun. Besarnya kontribusi UMKM dikarenakan 
mayoritas unit usaha Indonesia disumbangkan dari UMKM. Sebanyak 64,2 juta atau 99,99% unit usaha Indonesia 
adalah UMKM. Rinciannya sebanyak 63,4 juta adalah Usaha Mikro (UMi), 783,1 ribu adalah Usaha Kecil (UK), dan 
60,7 ribu Usaha Menengah (UM) (Katadata.co.id, 2020). 

 Pentingnya UMKM bagi masayarakat Indonesia terutama saat masa pandemi ini tentu menjadi fokus 
pemerintah untuk mendukung kegiatan perekonomian kecil menengah tetap berjalan. Tidak terkecuali bagi para 
akademisi yang juga ikut serta mendukung pelaku UMKM untuk terus berinovasi mengembangkan kegiatan 
usahanya menyesuaikan dengan perubahan pola perilaku konsumen saat ini. Para akademisi yang terdiri dari dosen 
dan mahasiswa, memiliki potensi keilmuan mumpuni, harus berartisipasi membantu pelaku UMKM untuk 
memberikan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan yang taktis dan strategis agar usahanya bisa bertahan dan 
terus berkembang.  

 Di tengah arus kompetisi yang semakin kuat maka perlu diadakan suatu kegiatan yang terencana, 
sistematik, dan aplikatif untuk melatih dan mendidik mahasiswa agar menjadi intelektual muda yang berkualitas dan 
tanggap terhadap permasalahan yang timbul di kehidupan masyarakat dan mampu mencari solusinya. Dalam 
merealisasikan dan mencapai tujuan tersebut, maka program pengabdian adalah bentuk nyata dalam pengabdian 
mahasiswa terhadap masyarakat yang merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang ada di Universitas Djuanda 
berdasarkan salah satu bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini ditujukan untuk mengembangkan 
kepekaan rasa dan kognisi sosial mahasiswa serta membantu proses pembangunan yang berkembang di 
masyarakat.  

 Dalam pengabdian ini, mahasiswa diberikan pengalaman untuk belajar hidup di tengah masyarakat di luar 
kampus dan secara langsung mengindentifikasi serta menangani permasalahan yang sedang dihadapi. Kegiatan 
dan pengelolaan pengabdian dapat menjamin mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan melakukan 
kegiatan pembangunan secara kongkrit yang bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa dimana mereka di 
tempatkan. 

 

II. METODOLOGI 

Metode yang digunakan adalah melakukan wawancara dengan tujuan untuk mengetahui informasi mengenai 
bahan-bahan, alat beserta biaya yang digunakan untuk melakukan proses produksi, juga pendampingan penerapan 
laporan keuangan sederhana sehingga keuangan dari UMKM Kripik Singkong lebih terencana dan tersusun rapi. 
penulis yang menjadi instrumen dalam dan analisis dilakukan secara terus menerus dari awal hingga analisis data. 
Metode pengumpulan data dengan melakukan survei premier yang dimana merupakan data yang secara langsung 
didapat dari lapangan atau lokasi pengabdian dan untuk memperoleh data primer itu dapat dilakukan beberapa 
teknik pengambilan data yaitu antara lain observasi, wawancara, pendampingan, dan dokumentasi. 

 Kegiatan pengabdian ini mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 
September 2021. Sebelum dimulai, terlebih dahulu dilakukan observasi ke tempat pengabdian. Observasi dilakukan 
untuk mengetahui masalah yang ada di tempat pengabdian sehingga dapat tersusun program kerja yang 
menyelesaikan masalah tersebut. Observasi yang dilakukan mencakup observasi mengenai keadaan UMKM, 
potensi-potensi, kendala dan permasalahan yang ada pada UMKM di tempat pengabdian.  
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Masih banyak yang belum mengetahui pentingnya membuat laporan keuangan atau pembukuan akuntansi 
yang terstruktur secara rutin. Di sektor UMKM misalnya, hanya sebagian kecil saja yang membuat laporan keuangan 
dengan rapi sesuai dengan standar akuntansi. Padahal, pembukuan atau laporan keuangan ini adalah kunci dalam 
mengendalikan performa bisnis. UMKM Kripik Singkong belum sama sekali mempunyai laporan keuangan, untuk itu 
kami membantu UMKM Kripik Singkong untuk bisa menerapkan laporan keuangan yang sederhana seperti laporan 
laba rugi. Kegiatan pengabdian ini juga tidak hanya menerapkan laporan keuangan saja tetapi disini kami membantu 
proses produksi, membuat label pada kemasan produk Kripik Singkong, membuat banner promosi yang dapat 
digunakan sebagai media promosi di rumah produksi, memperluas akses pasar melalui digital marketing dan 
memanfaatkan multimedia sebagai media promosi. 

Berikut adalah hasil dari Pendampingan menentukan harga pokok produksi dan Penerapan Laporan 
Keuangan Sederhana: 

1. Menentukan Harga Pokok Produksi 
 Penentuan harga pokok produksi bertujuan untuk mengetahui berapa besarnya biaya yang dikorbankan 
dalam pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Penentuan harga pokok sangat penting, 
karena menentukan harga jual produk. Adapun rincian dari biaya produksi untuk satu bulan dengan kuantitas 240 unit 
yang diinformasikan oleh pemilik UMKM Kripik Singkong dalam Tabel 3.7 s.d tabel 3.11 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Biaya Bahan Baku Langsung 

 
No 

 
Keterangan 

Kuantitas Per 
Resep 

Harga 
Per Resep 

Total Per Bulan*8 

1 Singkong 50 kg 2.500 1.000.000 

2 Plastik Kemasan 1 pack 35.000 280.000 

3 Label 30 pcs 16.500 132.000 

4 Gula pasir 1 kg 14.000 112.000 

5 Gula aren 1 kg 18.000 144.000 

6 Cabai merah ½ kg 12.000 96.000 

7 Bumbu varian 4 pcs 26.000 208.000 

8 Minyak goreng 2 liter 27.000 216.000 

9 Asam jawa  3.000 24.000 

10 Penyedap rasa  3.000 24.000 

11 Bawang putih  2.000 16.000 

12 Garam  3.000 24.000 

Total Biaya Bahan Langsung 2.276.000 

Sumber : Dikembangkan untuk laporan ini (2021) 

Tabel 3.2 Biaya Tenaga Kerja Langsung 

No Jenis Pekerjaan 
Jumlah 

Karyawan 
Gaji Per hari Gaji Per Bulan 

1 Bagian Produksi 2 20.000 160.000 

Total Biaya Tenaga Kerja Langsung 320.000 

Sumber : Dikembangkan untuk laporan ini (2021) 

Tabel 3.3 Biaya Penyusutan Peralatan UMKM 

No Keterangan Kuantitas Harga 

1 Panci 1 250.000 

2 Wajan besar 1 260.000 

3 Wajan kecil 1 100.000 

4 Kompor gas 1 400.000 

5 Baskom 2 70.000 

6 Pisau 4 40.000 

7 Spatula 2 30.000 

8 Blender 1 250.000 

9 Timbangan 1 30.000 

10 Saringan 1 25.000 
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11 Centong 1 10.000 

12 Talanan 1 20.000 

13 Tabung Gas 1 150.000 

Jumlah 1.635.000 

Masa per gentian 3 tahun 545.000 

Setiap bulan investasi alat produksi 45.417 

Sumber : Dikembangkan untuk laporan ini (2021) 
 

Tabel 3.4 Perhitungan Biaya Overhead Pabrik UMKM Kripik Singkong 

No Keterangan Biaya Total 

1 Biaya overhead pabrik variabel   

 Biaya Gas 104.000  

 Biaya Air 25.000  

 Biaya Listrik 50.000  

 Biaya Transportasi 200.000  

Jumlah biaya overhead pabrik variabel 379.000 

2 Biaya overhead pabrik tetap   

 Biaya Penyusutan Peralatan 45.417  

Jumlah biaya overhead pabrik Tetap 45.417 

Total Biaya Overhead Pabrik 424.417 

Sumber : Dikembangkan untuk laporan ini (2021) 

Tabel 3.5 Perhitungan Biaya Produksi Menggunakan Metode Full Costing 

No Keterangan Jumlah Biaya 

1 Biaya Bahan Baku 2.276.000 

2 Biaya Tenaga Kerja Langsung 320.000 

3 Biaya Overhead Pabrik 424.417 

Total Biaya Produksi 3.020.417 

Jumlah Produksi (Unit) 240 

Harga Pokok Produksi per Unit 1.258.507 

Pembulatan 12.585 

 

Dengan demikian total biaya produksi untuk satu bulan dengan kuantitas 240 unit sebesar Rp.  3.020.417 dengan 
harga pokok produksi per unit Rp. 12.585. Perhitungan BEP : 

Penjualan (15.000 x 37,78) 566.700  

Harga pokok produksi (12.585 x 37,78) 475.520  
Margin kontribusi 91.250  
Biaya tetap dibebankan per bulan:   
Depresiasi peralatan 41.250  
Beban listrik 50.000  
Total biaya tetap 91.250  
Laba Bersih 0 BEP 

Sumber : Dikembangkan untuk laporan ini (2021) 

Margin kontribusi per unit = harga jual - harga pokok per unit = 15.000 – 12.585 = 2.415 

BEP (unit) 
= 

Total Biaya Tetap 

               Magrin Kontribusi per unit 

BEP (unit) = 91.950 

  2.415 

BEP (unit) = 37,78 

Dengan harga jual Rp. 15.000 per unit, baru mencapai BEP jika mampu menjual 37,78 unit per bulan. 
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2. Memberikan Pemahaman terhadap Laporan Keuangan 
 Pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik UMKM terhadap pencatatan keuangan sangat minim. Maka dari 
itu, dengan program ini dapat membantu UMKM Kripik Singkong memahami laporan keuangan sehingga 
pencatatan keuangan lebih terencana dan tersusun rapi. 
 Berikut merupakan laporan keuangan UMKM Kripik Singkong yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan 
posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sebagai berikut : 
 

UMKM KRIPIK SINGKONG 

Laporan Laba Rugi 
Periode 31 Agustus 2021 
(Dalam Ribuan Rupiah) 

Ref. 

Pendapatan   

Penjualan I 2.700.000 

Total Pendapatan  2.700.000 

Harga Pokok Produksi   

Harga Pokok Produksi II 2.265.300 

Total Harga Pokok Produksi  (2.265.300) 

TOTAL LABA KOTOR  434.300 

Beban Operasional   

Biaya Listrik III 30.000 

LABA/(RUGI) BERSIH  404.700 

Sumber : Dikembangkan untuk laporan ini (2021) 

 Berdasarkan laporan laba rugi UMKM Kripik Singkong periode 31 Agustus 2021, dapat diketahui bahwa 
penjualan usaha sebesar Rp. 2.700.000 dan beban usaha sebesar Rp. 30.000 maka menghasilkan laba bersih 
sejumlah Rp. 404.700. 

UMKM KRIPIK SINGKONG 

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 
Periode 31 Agustus 2021 (Dalam Ribuan Rupiah) 

I Penjualan Kripika 15.000 x 180 pcs 2.700.000 

II HPP 12.585 x 180 pcs 2.265.300 

III Biaya Internet 30.000/bulan 30.000 

Sumber : Dikembangkan untuk laporan ini (2021) 
 

UMKM KRIPIK SINGKONG 
Laporan Posisi Keuangan 
Periode 31 Agustus 2021  
(Dalam Ribuan Rupiah) 

 Ref   Ref.  

Aktiva 
  

Passiva 
  

Aktiva Lancar      

Kas I 15.000 Utang 
 

0 

Perlengkapan II 220.950 
   

Persediaan III 225.000 
   

Total Aktiva Lancar 
 460.950    

Aktiva Tetap   Ekuitas   
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Peralatan IV 1.485.000 Modal vi 1.500.000 
AKM Penyusutan   
Peralatan 

 
IV 

 
(41.250) 

 
Laba 

 
vii 

 
404.700 

Total Aktiva Tetap 
  

1.443.750 
   

 
Total Aktiva 

  
1.904.700 

Total 
Passiva 

  
1.904.700 

Sumber : Dikembangkan untuk laporan ini (2021) 

 Berdasarkan laporan posisi keuangan UMKM Kripik Singkong periode 31 Agustus 2021, dapat diketahui 
bahwa total aktiva sebesar Rp. 1.904.700 dan total passiva sebesar Rp. 1.904.700. 

UMKM KRIPIK SINGKONG 

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 

Periode 31 Agustus 2021 

(Dalam Ribuan Rupiah) 

I Kas 15.000 

II Perlengkapan 220.950 

 
Print label 200 pcs x 550 110.000 

 Plastik Kemasan 2 pack x 35.000 70.000 

 Baterai Timbangan 3 pcs 7.000 

 Tali Rapia 12.000 

 Kardus 21.950 

III Persediaan 225.000 

IV Peralatan  

 peralatan yang di gunakan untuk proses  
1.485.000 

 Produksi  

V AKM Penyusutan Peralatan 41.250 

VI Modal 1.500.000 

VII Laba hasil dari penjualan 404.700 

Sumber : Dikembangkan untuk laporan ini (2021) 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Dalam kegiatan pengabdian ini, kami memberikan pengetahuan dan dukungan untuk dapat memperluas 
usaha yang ada di Desa Teluk Pinang. Dengan ini adanya dampak positif atas kedatangan kami, baik dampak 
secara langsung atau pun tidak langsung.  

 Selanjutnya UMKM ini memiliki permasalahan yang sama yaitu dalam laporan keuangan nya yang masih 
sederhana dan kurang detail, sehingga tidak ada pelaporan keuangan yang pasti menentukan nilai laba bersihnya 
perbulan dan pertahunya. Dan UMKM sangat lemah dari segi pemasaran atau promosinya oleh sehingga pihak 
UMKM harus memikirkan strategi yang benar benar agar hasil produk bisa terkenal di berbagai kota.  

 Di sisi lain juga, untuk UMKM di Desa TelukPinang yaitu UMKM Kripik Singkong ini memiliki potensi yang 
sangat besar akan tetapi promosi dan kemasan yang kurang menarik sehingga menyebabkan produk tersebut tidak 
banyak dikenal oleh masyarakat di Desa Teluk Pinang maupun diluar Desa Teluk Pinang. Jika ditingkatkan 
pemasaran atau promosinya, kemungkinan akan sangat besar peluang dan kemungkinan produk ini semakin banyak 
diketahui oleh masyarakat sehingga dapat memperbesar penjualan. 
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ABSTRACT 

Latar Belakang: Kebutuhan pengetahuan pengelolaan keuangan keluarga menjadi 

penting seperti sebuah perusahaan, karena keluarga juga memiliki tujuan yaitu 

kesejahteraan secara finansial.  

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat 

mengenai pengelolaan keuangan keluarga dan membantu mengarahkan masyarakat 

mengenai permasalahan keterbatasan ekonomi untuk dikelola. 

Metodologi: Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif kepada masyarakat 

Desa Wates Jaya yang dilaksanakan melalui sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan 

keluarga. Pengambilan data ini hanya dilakukan kepada sebagian ibu-ibu yang memiliki 

perkumpulan pengajian, analisis dalam pengambilan data hanya dilakukan melalui 

wawancara kepada ibu-ibu. Keterbatasan penelitian ini hanya dilaksanakan pada 

masyarakat Desa Wates Jaya. 

Hasil: Adanya keterbatasan tersebut membuat penelitian ini semakin menarik, 

karenanya peniliti bisa mencari permasalahan dan strategi yang baru langsung kepada 

yang bersangkutan mengenai keterbatasan penghasilan untuk mengelola keuangan 

keluarganya, juga masyarakat mengetahui pengelolaan keuangan keluarga secara 

sederhana. Orsinilitas dari artikel ini adalah dilaksanakan langsung pada masyarakat 

sehingga memiliki data dan informasi yang akurat 

Kata Kunci: pengelolaan; keuangan; keluarga 
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I. PENDAHULUAN 

Adanya pandemi di Indonesia membuat banyak perekonomian rumah tangga 

tidak sebaik sebelumnya, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan 

penghasilan utamanya, untuk itu, masyarakat diharuskan dapat memanfaatkan dana 

keuangan keluarga yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan, namun masih banyak 

masyarakat yang belum mengetahui bagaimana mengelola keuangan sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting dalam kegiatan bisnis 

dan usaha, ketika laporan keuangan yang dimiliki suatu perusahaan jelas dan dapat 

dimengerti, maka akan ada analisis dan tindak lanjut yang baik dan benar dalam 

kebijakan diperusahaan tersebut. 

Tujuan dibuatnya karya tulis ilmiah ini sebagai arahan dan pengabdian kepada 

masyarakat untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai 

pengelolaan keuangan keluarga yang baik. 

II. METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian kualitatif 

yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah studi kasus, merupakan studi yang 

mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi secara lengkap, 

dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang 

telah ditentukan, kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses dan program. 

Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada 

ibu-ibu masyarakat Desa Wates Jaya. Setelah informasi dikumpulan selanjutya 

penyiapan materi yang sesuai dengan data dan informasi dari studi kasus yang di 

dapatkan, penyampaian materi tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan ibu-ibu 

rumah tangga dan di sosialisasi yang disampaikan terkait mengenai pengalokasian dana 

keluarga untuk biaya hidup, investasi, gaya hidup dan cicilan utang. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengetahuan keuangan adalah pengetahuan untuk mengelola keuangan dalam 

pengambilan keputusan keuangan (Chen dan Volpe, 1998). Pengetahuan mengacu pada 

apa yang diketahui individu tentang masalah keuangan pribadi, yang diukur dengan 

tingkat pengetahuan mereka tentang berbagai konsep keuangan pribadi. Financial 

literacy adalah pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya 
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(Vincentius dan Nanik, 2014). Pengetahuan keuangan adalah dasar faktor kritis dalam 

pengambilan keputusan keuangan. 

Pengetahuan keuangan itu penting, tidak hanya bagi kepentingan individu 

saja.Pengetahuan keuangan tidak hanya mampu membuat seseorang menggunakan 

uang dengan bijak, namun juga dapat memberi manfaat pada ekonomi. Pengetahuan 

keuangan dibagi menjadi empat aspek utama yaitu pengetahuan umum keuangan, 

tabungan dan pinjaman, asuranasi dan investasi (Chen dan Volpe, 1998). 

Pada masa pandemi ini tentu biaya hidup menjadi sulit. Banyaknya masyarakat 

yang di PHK dan beberapa masyarakat yang kehilangan sumber penghasilan dan 

penurunan pendapatan. Maka penting bagi masyarakat untuk dapat mengelola 

keuangannya, meskipun begitu mayarakat harus tetap memenuhi biaya dan kebutuhan 

hidup mereka. 

Pengelolaan keuangan pada masa pandemi tentunya tidak seperti sebelumnya, 

adanya keterbatasan keuangan membuat pengelolaannya menjadi sulit, karena itu pada 

pengabdian ini penulis sembari mengarahkan kemana alokasi dana yang diperlukan 

dengan keuangan yang terbatas. 

Biaya hidup menjadi peran utama dalam hal pengelolaannya, karena biaya 

tersebut untuk kelangsungan melanjutkan hidup, kemudian meskipun keuangan tidak 

seperti sebelum terjadinya pandemi, masyarakat tetap diarahkan pada investasi, karena 

penting bagi masyarakat untuk mempunyai cadangan uang dimasa yang akan datang, 

selanjutnya tetap mencicil utang agar tidak terjadinya kemungkinan kenaikan rasio 

utang yang tinggi, masyarakat juga diarahkan untuk memangkas gaya hidup dengan 

terus memilih dan memilah antara keinginan dan kebutuhan. 

Semakin besar pendapatan, semakin besar pula pengeluarannya, dan semakin 

kecil pendapatan, akan menyesuaikan juga pengeluarannya. Dengan demikian, keluarga 

harus cerdas dalam mengelola keuangannya agar dapat teralokasikan dengan baik 

(Fahminingsih, 2015). 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Dari hasil penelitian dan wawancara pada masyarakat,masih kurangnya 

pemahaman akan pentingnya pencatatan keungan keluarga membuat banyaknya 

permasalan yang terjadi karena pengelolaan keuangan yang kurang baik, mayarakat 

Desa Wates Jaya belum sepenuhnya membagi dana keluarga kepada pos-pos yang 

seharusnya diperlukan pada sebuah keluarga, dikarenakan mayoritas penduduk tidak 
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memiliki penghasilan tetap. Namun setelah peneliti melakukan sosialisasi dan arahan, 

masyarakat mulai mengerti dan memahami hal tersebut, diharapkan pada kesempatan 

ini masyarakat dapat membuat catatan untuk pengelolaan keuangan keluarga mereka. 

Setelah adanya sosialisasi ini terlihat adanya semangat dan peningkatan pengetahuan 

masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang baik, banyaknya pertanyaan dari 

peserta sosialisasi menandakan bahwa kesadaran untuk mengelola keuangan 

keluarganya lebih baik lagi. Kegiatan ini hendaknya bermuara agar masyarakat terbiasa 

untuk mencatat seluruh arus keuangan keluarganya, sehingga kebutuhan dan keinginan 

masyarakat dapat dikelola dengan baik dan mewujudkan keluarga yang sejahtera. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Berdasarkan data survei Bank Indonesia (BI) pada tahun 2020, dari total 

penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam menunjukkan bahwa tingkat literasi 

ekonomi syariah baru mencapai 16,2%. Angka ini jika dibandingkan dengan literasi ekonomi 

dan keuangan konvensional sangat jauh berbeda dengan perbandingan sebesar 22%. Hal ini 

dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat muslim masih sangat rendah 

dalam pengembangan ekonomi syariah. 

Tujuan: Untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengurus dalam memanfaatkan potensi 

ekonomi serta memberdayakan kepada masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan 

shadaqah.  

Metodologi: Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

menggunakan metode pendidikan masyarakat (popular education), yakni kegiatan pengabdian 

yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat dalam menguatkan kemampuan, potensi dan 

aset masyarakat. Metode pendidikan masyarakat ini diselenggarakan dengan pola explicit 

instruction atau pengajaran langsung dan tanya jawab dengan melibatkan peran aktif semua 

elemen yang terlibat dalam pelatihan.  

Hasil: Berdasarkan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, diperoleh hasil pre-test 

dan post-test terdapat kenaikan sebesar 16 poin sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya 

peningkatan pemahaman peserta mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Sebagai 

tindak lanjut dari pelatihan yang telah dilakukan, perlu adanya secara lebih spesifik memberikan 

pemahaman kepada pengurus tentang tata cara dan proses pendampingan usaha yang menjadi 

binaan masjid. 

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Literasi, Masjid, Pemberdayaan Ekonomi 
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I. PENDAHULUAN 

Literasi ekonomi syariah merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan ekosistem ekonomi Syariah 
dengan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan perilaku masyarakat yang mencerminkan nila-nilai Syariah. 
Berdasarkan data survei Bank Indonesia pada tahun 2020, dari total penduduk Indonesia yang mayoritas beragama 
Islam menunjukkan bahwa tingkat literasi ekonomi Syariah baru mencapai 16,2%. Angka ini jika dibandingkan 
dengan literasi ekonomi dan keuangan konvensional sangat jauh berbeda dengan perbandingan sebesar 22%. Hal 
ini diakibatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat muslim masih sangat rendah dalam 
pengembangan ekonomi Syariah diantaranya pengembangan potensi ekonomi keuangan sosial Islam seperti zakat, 
infak, dan shadaqah sebagai sarana untuk memberdayakan ekonomi umat. 

Masjid sebagai salah satu sarana atau tempat peribadatan bagi umat Muslim memiliki peran dan fungsi yang 
strategis dalam memajukan peradaban umat Islam. Salah satunya adalah sebagai pusat pemberdayaan ekonomi 
umat. Masjid dapat menjadi wadah bagi para jemaahnya dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan perekonomian 
yang dalam pelaksanaan dan pengembangannya didukung oleh takmir masjid (Kamaruddin, 2013). Pemberdayaan 
ekonomi berbasis masjid pada umumnya dilakukan dengan memanfaatkan potensi ekonomi di sekitar masjid baik 
potensi yang ada di lingkungan masjid maupun lingkungan sekitarnya. Potensi di lingkungan masjid seperti penitipan 
sandal, wc umum, penyediaan tempat parkir, maupun penyewaan tempat untuk para pedagang di sekitar masjid. 
Sedangkan potensi ekonomi di lingkungan sekitar masjid dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam 
seperti pertanian, perkebunan, peternakan, serta usaha masyarakat (Dalmeri, 2014). 

Masjid Assakinah adalah salah satu masjid yang memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh 
pengurus masjid. Hal ini dikarenakan masjid assakinah berada di posisi strategis dan dekat dengan pabrik atau 
konveksi dengan jumlah karyawan yang cukup banyak. Namun, potensi tersebut tidak dimanfaatkan oleh pengurus 
dikarenakan sumber daya yang tidak memadai dan tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkannya. Selain itu, pola 
pemikiran yang terfokus kepada paradigma lama bahwa masjid hanya cukup sebagai tempat ibadah, sehingga 
mengakibatkan program pengurus bersifat stagnan. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan pemahaman dan 
kapasitas pengurus dalam memanfaatkan potensi ekonomi serta memberdayakannya kepada masyarakat, maka 
para pengurus diberikan pelatihan dan sosialisasi tentang pemberdayaan ekonomi. 

Salah satu Langkah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui pengelolaan dana 
zakat, infak, dan shadaqah. Terbukti dengan dana ZIS banyak program-program yang dapat diberikan kepada 
masyarakat untuk meningkatkan usaha seperti bantuan permodalan usaha, bantuan peralatan usaha, bimbingan 
usaha, atau pemberian dana bergulir berbentuk pinjaman tanpa bunga dan persyaratan yang rumit. Dengan program 
ini diharapkan ekonomi masyarakat dapat meningkat dari sisi finansial maupun pengetahuan.  

 

II. METODOLOGI 

Pelaksanaan literasi ekonomi Syariah kepada pengurus dan jamaah masjid Assakinah dilaksanakan di 
Ciherang Pondok Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas 
pancadarma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
dilakukan pada bulan Oktober 2021. Adapun peserta pelatihan adalah pengurus, perwakilan jamaah dari kalangan 
orang tua dan remaja Masjid Assakinah. 

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode 
pendidikan masyarakat (popular education), yaitu kegiatan pengabdian yang ditujukan untuk belajar bersama 
masyarakat dalam menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat. Metode pendidikan masyarakat ini 
diselenggarakan dengan pola explicit instruction atau pengajaran langsung dan tanya jawab dengan melibatkan 
peran aktif semua elemen yang terlibat dalam pelatihan. Dalam peningkatan keterampilan pengurus, dilaksanakan 
dengan metode studi kasus tentang program-program yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi 
masyarakat. 

Tim dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dosen yang memiliki kompetensi dan 
pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan pengurus masjid dalam pemberdayaan ekonomi. Mulai dari 
pengalaman sebagai pendamping program usaha, instruktur atau pengajar fiqih muamalah, pengalaman menjadi 
DKM Masjid, pengajar pada perguruan tinggi bidang kewirausahaan dan fiqih muamalah maaliyah, hingga 
berpengalaman meneliti tentang pemberdayaan ekonomi. 

Evaluasi terhadap seluruh peserta dilakukan sebelum pelatihan dengan mengisi pre-test dan setelah 
pelatihan mengisi post-test yang bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan literasi, sebelum dan sesudah 
implementasi. Materi yang disampaikan mencakup materi terkait peningkatan pengetahuan dan keterampilan 
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pengurus dalam mengelola dan memberdayakan ekonomi berbasis masjid yang meliputi: 1) Peran dan fungsi 
masjid, 2) Potensi ekonomi masjid, 3) Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid melalui pengelolaan ZIS, dan 4) 
Pemberdayaan ekonomi berbasis masjid melalui Baitul Mall Wa Tamwil 

Prosedur kerja untuk mendukung realisasi peningkatan literasi ekonomi Syariah tentang pemberdayaan 
ekonomi berbasis masjid kepada pengurus, jamaah, dan remaja masjid melalui pendekatan literasi visual dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 1. Langkah-Langkah Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peserta pelatihan adalah pengurus, perwakilan jamaah dan remaja masjid Assakinah yang berjumlah 
sebanyak 16 orang. Dari seluruh peserta hanya 6,25% yang pernah mendapatkan pelatihan tentang pemberdayaan 
ekonomi atau hanya 1 orang dari total 17 oang peserta dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini: 

Tabel 1. Pengalaman Peserta dalam Mengikuti Pelatihan 

Jawaban  Mengikuti Pelatihan Persentase 

Pernah 1 orang 6,25% 

Belum 15 orang 93,75% 

Sumber: Dokumenasi Penulis, 2021 

 

Minimnya peserta pelatihan yang pernah mengikuti pelatihan mengindikasikan bahwa pelatihan literasi 
ekonomi Syariah tentang pemberdayaan ekonomi kepada pengurus, perwakilan jamaah, dan remaja masjid sangat 
penting untuk dilakukan mengingat pengelolaan masjid dalam memberdayakan ekonomi sangat bergantung pada 
profesionalitas pengurusnya. Kemampuan pengurus dalam mengelola dan memanfaatkan potensi ekonomi di 
lingkungan masjid menjadi syarat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Para pengurus dibekali pemahaman 
tentang aktifitas pemberdayaan yang meliputi pelatihan, pendampingan, produksi barang dari sumber yang ada, 
perluasan akses pasar bagi usaha masyarakat, dan memperoleh akses permodalan. Oleh karena itu, dalam upaya 
memberikan akses permodalan kepada masyarakat dapat berasal dari dana ZIS atau melalui pendirian Baitul Mal 
Wa Tamwil (BMT). 

Konten materi yang disampaikan dalam pelatihan lebih banyak membahas tentang program-program untuk 
memberdayakan ekonomi masyarakat, bentuk-bentuk pemberdayaan, dan sumber-sumber dana yang dapat 
digunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Namun, terlebih dahulu diberikan pemahaman tentang 
peran dan fungsi masjid di masa Rasulullah SAW dan kondisi masa kini. Hal ini dikarenakan agar pandangan para 
pengurus tidak hanya berfokus kepada bidang keagamaan, tetapi terdapat fungsi lain dalam memberikan 
kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan ekonomi. Setidaknya terdapat 6 peran dan fungsi masjid di masa 
Rasulullah SAW. yaitu sebagai tempat peribadatan, pusat Pendidikan, pusat penyelesaian problematika umat, pusat 
pemerintahan, penyusun strategi militer, dan pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Setelah menjelaskan peran dan fungsi masjid dilanjutkan dengan materi potensi ekonomi masjid dimana 
dijelaskan bahwa terdapat sarana dan aktifitas yang dapat dikelola oleh pengurus masjid sebagai sumber 
pendapatan dari dana infak dan shadaqah, seperti penyediaan toilet umum, penitipan sandal/sepatu, penyediaan air 
minum (kopi/teh), penyediaan tempat parkir, dan penyewaan lahan kepada pedagang di sekitar masjid. Pengurus 
dapat memberdayakan potensi ekonomi tersebut dengan melibatkan jamaah yang tidak memiliki pekerjaan dan 
memberikan kesempatan kepada jamaah untuk menempati lahan tersebut berdagang dengan biaya sewa yang 
murah. 

Selanjutnya materi tentang pemberdayaan ekonomi berbasis masjid dimana para pengurus diberikan 
pemahaman tentang proses pemberdayaan yang harus dilakukan seperti tahap pembangunan karakter dan mental 
spiritual, pelatihan kompetensi usaha, pemberian modal usaha yang akan dijalankan, serta pendampingan usaha. 

Pre Test 
Penyampaian 

Materi 
Post Test 
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Selain itu, para pengurus juga diberikan penjelasan mengenai sarana pendanaan untuk usaha masyarakat yaitu 
melalui pengelolaan dana ZIS yang tidak hanya didistribusikan untuk konsumtif semata, tetapi dapat dikembangkan 
dalam program pendistribusian yang bersifat produktif seperti bantuan modal usaha, bantuan peralatan usaha, dan 
pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan persyaratan yang rumit, karena bermodal kepercayaan terhadap jamaah. 

Setelah matei-materi tersebut selesai dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi interaktif. Muncul 
pertanyaan yang bersifat mendasar terkait pemahaman peran dan fungsi masjid dalam bidang ekonomi. Pada 
umumnya pengurus masjid hanya menjalankan tugas dalam bidang keagamaan semata. Hal ini dikarenakan 
masalah literasi ekonomi syariah yang minim dan kurangnya kapasitas SDM masjid. Karena kebanyakan para 
pengurus juga ada yang menjadi karyawan pabrik dan pegawai di pemerintahan. Sehingga tidak fokus mengelola 
sumber daya masjid, apalagi dalam pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan diskusi yang berkembang selama proses 
pelatihan, secara praktis pemahaman terhadap pemberdayaan ekonomi menjadi sangat penting, sebagai upaya 
peningkatan literasi ekonomi syariah terhadap pengelolaan sumber keuangan sosial Islam yang umumnya hanya 
didistribusikan pada hal yang bersifat konsumtif yang langsung habis. 

Keberhasilan program kemitraan masyarakat ini dapat dilihat pada gambar 2 dimana peserta pelatihan 
sangat antusias dalam menyimak dan memahami materi yang disampaikan dalam pelatihan ini. 

 

Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021 

Gambar 2. Penyampaian Materi tentang Peran dan Fungsi Masjid 

Untuk menjaga kualitas pengetahuan yang disampaikan dalam pelatihan, maka dilakukanlah evaluasi 
kepada seluruh peserta pelatihan melalui pre-test dan post-test. Evaluasi awal (pre-test) sebagai upaya untuk 
mengukur tingkat pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta dan evaluasi akhir (post-test) dimaksudkan untuk 
mengukur tingkat keberhasilan pelatihan dan pemahaman peserta terhadap materi yang disajikan. 

 

 

Gambar 3. Nilai Pre-Test dan Post-Test Peserta Pelatihan 

Berdasarkan gambar 3 menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh peserta saat pre-test adalah 48 
poin dengan rentang  nilai antara 20-90 poin. Sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh peserta saat post-test adalah 
64 poin dengan rentang nilai antara 40-90 poin dengan nilai poin maksimal adalah 100 poin jika seluruh pertanyaan 
dijawab dengan benar. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test terdapat kenaikan sebesar 16 poin sehingga dapat 
disimpulkan bahwa adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. 
Sehingga dapat tergambar bahwa sebagian peserta mengalami peningkatan pengetahuan yang cukup baik. 
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IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Literasi Ekonomi Syariah kepada pengurus, perwakilan jamaah dan remaja masjid sebagai bagian dari upaya 
untuk memberikan pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat tentang pemberdayaan ekonomi berbasis 
masjid lebih efektif jika diselenggarakan dengan pola explicit instruction atau pengajaran langsung dan tanya jawab, 
sehingga tingkat keberhasilan pelatihan dapat diperoleh secara optimal. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test 
terdapat kenaikan sebesar 16 poin sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan pemahaman peserta 
mengenai pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Sebagai tindak lanjut dari pelatihan yang telah dilakukan, perlu 
adanya secara lebih spesifik memberikan pemahaman kepada pengurus tentang tata cara dan proses 
pendampingan usaha yang menjadi binaan masjid. Agar usaha masyarakat dapat terus berjalan dan semakin 
meningkat. 
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Abstrak 

Pemenuhan kebutuhan pangan skala rumah tangga dapat dihasilkan dari pekarangan dengan 

menerapkan teknologi budidaya dilahan sempit, yaitu dengan sistem hidroponik. Hidroponik 

rakit apung merupakan sistem hidroponik sederhana yang mudah dan murah serta cocok 

diterapkan di pekarangan rumah. Dengan manajemen nutrisi yang baik, sistem hidroponik rakit 

apung mampu menghasilkan tanaman yang sehat untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. 

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ibu-ibu rumah tangga dalam 

manajemen nutrisi budidaya tanaman dengan sistem hidroponik rakit apung . Dalam kegiatan 

pengabdian ini menggunakan metode ceramah ,diskusi, dan demostrasi, peserta kegiatan terlibat 

secara langsung dalam seluruh tahapan kegiatan praktik hidroponik rakit apung. Peserta yang 

mengikuti kegiatan pengabdian ini merupakan ibu-ibu rumah tangga yang aktif sebagai kader 

desa Cileungsi kabupaten Bogor. Rangkaian kegiatan praktik hidroponik dilakukan mulai dari 

teknik persemaian, cara pindah tanam dan pengaturan nutrisi. 

Kata Kunci: hidroponik, nutrisi, pekarangan, rakit apung 
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I. PENDAHULUAN 

Budidaya tanaman merupakan kegiatan yang banyak diminati pada saat kondisi pandemi seperti sekarang 
ini. Kegiatan budidaya tanaman dapat dilakukan baik pada lahan luas maupun yang sempit. Dalam budidaya 
tanaman dilahan sempit atau terbatas memerlukan teknologi budidaya yang tepat. Hidroponik merupakan teknologi 
budidaya tanaman yang tepat untuk lahan sempit. 

Hidroponik merupakan teknologi budidaya tanpa menggunakan tanah sebagai medianya (Poerwanto dan 
Susila 2014) . Teknologi budidaya tanaman secara hidroponik memiliki beberapa sistem, diantaranya sistem 
hidroponik NFT (Nutrient Film Technique), DFT  (Deep Film Technique)(Roidah, 2014) dan rakit apung(Benton 
2014). Sistem hidroponik NFT dan DFT merupakan sistem hidroponik yang membutuhkan pasokan energi listrik 
dalam penerapannnya(Wibowo dan Asriyanti, 2013), sehingga sistem ini akan kurang cocok apabila diterapkan pada 
kondisi daerah yang memiliki hambatan terhadap pemenuhan listrik secara kontinyu. Sedangkan sistem hidroponik 
rakit apung, merupakan sistem hidroponik sederhana yang tidak tergantung terhadap energi listrik dalam aplikasinya. 
Sistem rakit apung ini dapat dilakukan dengan cara menempatkan tanaman pada posisi terapung diatas larutan 
nutrisi hidroponik.  

Tanaman yang biasa dibudidayakan dengan sistem hidroponik rakit apung adalah jenis tanaman sayuran 
daun, seperti selada, pakcoy, cesin dll(Swastika, Yulfida dan Sumitro, 2017). Pada sistem rakit apung ini memiliki 
beberapa keunggulan yaitu biaya pembuatan sistem hidroponik yang relatif murah dan perawatan sistem yang 
cendrung mudah. Sehinggga sistem ini sangat cocok diterapkan bagi pelaku hidroponik pemula.  

Pelatihan hidroponik sistem rakit apung ini diharapkan mampu meningkatkan minat dan kemampuan ibu-ibu 
kader desa dan ibu rumahtangga di rt 08 rw 02 Desa Cileungsi Kabupaten Bogor dalam budidaya tanaman secara 
hidroponik 

 

II. METODOLOGI 

Kegiatan pengabdian ini dilakukan di  rt 08 rw 02 Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, pada 
tanggal 12 September 2021. Peserta kegiatan adalah ibu-ibu rumah tangga dan ibu-ibu kader desa Cileungsi. Alat 
dan bahan yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu; benih selada, rockwoll, kit hidroponik rakit apung dan TDS. 
Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah ceramah, kemudian diskusi dan demontrasi. 
Tahapan kegiatan pengabdian dimulai dari sesi ceramah, yaitu pemaparan materi mengenai sistem budidaya 
tanaman secara hidroponik rakit apung. Kemudian sesi diskusi dan demonstrasi yang dimulai dari kegiatan 
penyemaian benih selada sampai pengontrolan nutrisi. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lahan sempit saat ini masih sangat terbatas penggunaannya, sehingga diperlukan upaya pelatihan yang 
dapat memberikan motivasi dan meningkatkan kemampuan masayarakat dalam memanfaatkan lahan sempit. 
Hidroponik merupakan teknologi budidaya tanaman yang dapat diterapkan pada kondisi lahan yang sempit. Namun 
demikian, masyarakat masih memerlukan pelatihan dan pendampingan untuk mampu menerapkan teknologi 
budidaya hidroponik dengan baik. Hidroponik memiliki banyak pilihan sistem dalam penerapannya, sistem rakit 
apung merupakan sistem budidaya secara hidroponik yang mudah dan tidak sulit dalam aplikasinya. Pada sistem 
hiroponik rakit apung, tanaman diposisikan mengapung pada larutan hara hidroponik. Akar tanaman terendam pada 
larutan hara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman.  

Pada kegiatan pengabdian ini, peserta terlibat secara langsung dalam parktik yang dimulai dari penyemaian 
bibit, pindah danam dan pengaturan nutrisi hidroponik rakit apung. Pada kegiatan penyemaian, beih yang digunakan 
adalah benih selada keriting hijau. Benih direndam terlebih dahulu dengan menggunkana air hangat, untuk 
menyeleksi benih yang baik dan yang jelek. Benih yang baik adalah benih yang tenggelam saat direndam, kemudian 
akan dipilih untuk ditanam. Media tanam yang digunakan saat pembibitan adalah rockwoll. Rockwoll merupakan 
media tanam yang berasal dari batuan basalt yang telah mengalami proses pengolahan. Media rockwoll dipotong 
berbentuk kotak dengan ukuran 2x3 cm, kemudian dibuat lubang tanam dengan menggunkan tusuk gigi. Benih yang 
sudah dipilih kemudian ditanam pada lubang tanam yang telah dibuat. 

Setelah bibit berumur 10-15 hari, dapat dilakukan pindah tanam ke dalam sistem hidroponik rakit apung. Pada 
kegiatan pelatihan ini, telah disiapkan bibit selada yang telah berumur 15 hari sehingga peserta dapat langsung 
mempraktekan pindah tanam bibit. Sebelum dilakukan pemindahan bibit ke sistem hidroponik, terlebih dahulu 
diberikan penjelasan mengenai penggunaan nutrisinya.  
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Nutrisi hidroponik terdiri dari paket larutan nutrisi A dan nutrisi B yang mengandung unsur hara makro dan 
mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Penggunaan paket arutan nutrisi disesuaikan dengan tingkat kebutuhan nutrisi 
tanaman. Karena kebutuhan nutrisi setiap tanaman berbeda beda. Untuk tanaman selada membutuhkan nutrisi 
hidroponik pada kisaran 500- 800ppm. Pelarutan nutrisi A dan B dilakukan dengan cara mencapur larutan dengan 
menggunakan air. Untuk satu liter air diperlukan 5ml larutan nutrisi A dan 5 ml larutan nutrisi B. Pencampuran tidak 
boleh dilakukan secara langsung antara larutan nutrisi A dan B tanpa air, karena beberapa senyawa akan berikatan 
sehingga membentuk endapan dan tidak dapat diserap oleh tanaman.  

Wadah yang digunakan pada sistem hidroponik rakit apung di kegaiatan pengabdian ini adalah baki plastik 
berukuran 39cm x31cm x12cm. Pemilihan wadah berdasarkan tingkat kemudahan untuk mendapatkannya dan 
tanaman dapat tumbuh dengan baik. Setelah dilakukan pencampuran nutrisi siap pakai, wadah baki pindah tanam di 
isi larutan nutrisi sampai batas akar tanaman dapat menyentuh larutan nutrisinya. Penempatan sistem hidroponik 
rakit apung dipekarangan rumah harus ditempat yang mendapatkan cahaya matahari. Menurut Yulianti et al 2018 
cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. 

Antusias peserta dalam kegiatan pelatihan ini terlihat dari keaktifannya dalam mengikuti seluruh rangkaian 
kegiatan. Peserta sangat memperhatikan dalam menyimak materi dan aktif dalam berdiskusi. Banyak pertanyaan 
yang disampaikan oleh peserta terkait hidroponik. Peserta juga melakukan praktik hidroponik dengan senang dan 
teliti. Diakhir acara seluruh peserta diberikan alat dan bahan hidroponik rakit apung agar dapat dilakukan 
penanaman di pekarangan rumah masing-masing. Kegiatan monitoring selanjutnya dilakukan oleh mahasiswa KKN 
fakultas pertanian Universitas Djuanda yang kemudian disampaikan kepada dosen pendamping lapang. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Hidroponik rakit apung merupakan sistem budidaya tanaman secara hidroponik yang mudah untuk diterapkan 
di masyarakat. Penerapan hidroponik rakit apung di Desa Cileungsi Kecamatan Ciawi mendapatkan sambutan yang 
baik dari seluruh peserta pelatihan. Hal ini terlihat dari kesediaan masyarakat untuk dapat melakukan budidaya 
tanaman secara hidroponik di pekarangan rumahnya masing-masing. 
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Abstrak 

Edukasi seks yang masih rendah pada anak menjadi penyebab meningkatnya perilaku amoral seks dan 

membuat anak menjadi target maupun subjek kekerasan seksual. Pemahaman seks sejak dini yang 

diberikan orangtua masih terbatas karena dipandang sebagai hal yang tabu. Media video animasi 

merupakan media interaktif yang memudahkan dalam penyampaian untuk meningkatkan interpretasi anak 

tentang seksualitas. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan tayangan yang mengedukasi 

anak-anak melalui video animasi mengenai pengetahuan seksual sejak dini pada anak usia sekolah. 

Pelaksanaan pengabdian ini berbentuk penyuluhan yang dilaksanakan secara tatap muka terbatas sesuai 

dengan prosedur protokol kesehatan Covid-19. Hasil pengabdian masyarakat ini anak-anak mendapatkan 

pengetahuan untuk menjaga dirinya dari pergaulan dan pelecehan seksual serta adanya perubahan afektif 

pada diri anak. Hal tersebut membuktikan bahwa media video animasi ini efektif guna meningkatkan 

pemahaman seks dini pada anak di RW. 002 Desa Bendungan. Media video animasi dapat digunakan 

sebagai media alternatif untuk menyampaikan informasi terkait seksualitas sejak dini pada anak usia 

sekolah. 

Kata Kunci: afektif, edukasi seks, pengetahuan, video animasi. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Maraknya tindakan amoral seks pada anak adalah sebuah hal yang memperihatinkan. 

Meningkatkan tingkat kekerasan seksual dan pelecehan seksual pada anak menjadi sebuah bukti nyata 

minimnya pengetahuan anak mengenai pendidikan seks. Anak-anak usia sekolah terpotret suram sebagai 

korban pelecehan dan kekerasan seksual. Berdasarkan data dari Bidang Perlindungan Anak Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui layanan call center SAPA 

129, tercatat bahwa per bulan Mei tahun 2021 terdapat 3.149 pengaduan anak yang diterima pelaporannya 

oleh call center. Berbagai masalah pelecehan dan kekerasan seksual tersebut terjadi karena minimnya 

edukasi seks yang diperoleh oleh anak. Anak berusaha mencari tahu sendiri informasi mengenai 

seksualitas dari berbagai sumber yang belum teruji kebenarannya. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh 

ketidaksiapan para guru dan orangtua untuk memberikan pemahaman seksualitas secara jelas kepada 

anak.  

Masa anak usia sekolah merupakan periode masa laten yaitu dari rentan usia 6-12 tahun. Pada 

periode masa laten ini anak menghadapi masa kritis peningkatan kemampuan dalam emosi oleh 

karenanya diperlukan pemberian pemahaman edukasi yang tepat terkait informasi seksualitas. Pendidikan 

seks merupakan sebuah bentuk kepedulian orangtua, guru maupun orang dewasa terhadap masa depan 

anak dalam melindungi kehormatannya.(Safita, 2013) Kini pada era modernisasi, anak dapat memperoleh 

berbagai informasi mengenai seksualitas dari beberapa sumber media informasi baik dari media cetak 

(majalah dan komik) maupun media elektronik (handphone dan televisi). Mengkonsumsi media informasi 

tanpa disertai dengan pengawasan dan penjelasan orang dewasa yang dapat dipercaya yaitu orangtua dan 

guru dapat memberikan pengaruh yang buruk bagi anak. Informasi yang invalid dapat membentuk 

interpretasi dan karakter yang buruk terhadap anak serta dapat mengancam proses pertumbuhan dan 

perkembangan anak.  

Media interaktif video animasi merupakan media pembelajaran yang dapat meningkatkan 

ketertarikan anak-anak untuk mempelajari dan memahami pendidikan seks sejak dini dalam upaya 

pencegahan tindakan pelecehan seksual dan penyimpangan seksual lainnya pada anak (Yuliani, T., & 

Armaini, 2019). Berdasarkan hasil studi pendahuluan di Kelurahan Bendungan diketahui bahwa desa 

tersebut termasuk wilayah yang padat penduduk, mayoritas pendidikan terakhir keluarga SMP/SMA dan 

tingkat perekonomian menengah kebawah. Kurangnya edukasi seksual untuk anak usia sekolah dan 

kurangnya pemahaman orangtua dalam menyampaikan pemahaman seksual pada anak serta maraknya 

konten yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh anak, mendorong penyusun untuk melaksanakan kegiatan 

pengabdian masyarakat berupa penyuluhan pendidikan seksual menggunakan video animasi interaktif. 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan 

memberikan pemahaman kepada anak-anak di Desa Bendungan RW. 002 mengenai pendidikan seksual 

dengan tayangan video animasi.  

 

II. METODOLOGI 

 

Metode yang digunakan dalam  pengabdian  masyarakat ini merupakan penyuluhan.  Metode ini 

dipilih karena  sesuai  dengan program pengabdian  masyarakat  yang dapat memberikan  pemahaman 

serta wawasan pendidikan seksual dini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini dilaksanakan pada 

hari Rabu tanggal 11  Agustus  2021  pada pukul 10.00  s/d 12.00 WIB bertempat di kediaman  penulis 

yang beralamat di Jl. Pertanian PPMKP Desa Bendungan RT. 004 RW. 002 Ciawi-Bogor.  Sasaran 
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masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah anak- anak yang berusia Sekolah 

Dasar  (SD) dari rentan usia 6-10 tahun yang berkediaman di Desa Bendungan RW 002. Kegiatan ini 

diikuti oleh masyarakat secara terbatas dan mematuhi protokol kesehatan. Peserta yang mengikuti 

program pengabdian masyarakat  ini berjumlah  12  orang yang terdiri dari 10 orang anak perempuan dan  

2  orang anak laki-laki. Peserta diberikan pemahaman pendidikan seksual melalui video animasi yang 

dikemas secara menarik agar menumbuhkan antusias untuk menyimak tayangan dengan seksama. Metode 

penyampaian penyuluhan yang digunakan pada pelatihan ini adalah ceramah dan tayangan video pada 

saat sesi penyajian materi. Pemateri sebagai sumber informasi dan fasilitator menyampaikan materi 

dengan bercerita sedangkan peserta aktif mendengarkan dan menyimak. Setelah penyampaian materi 

selesai,  dilanjutkan dengan kegiatan refleksi yaitu sesi tanya jawab dan penarikan kesimpulan oleh 

peserta program untuk menjadi tolak ukur pemahaman yang diperoleh oleh peserta. Pengetahuan kognitif 

anak  tentang seks yang diukur dalam pengabdian pada masyarakat  ini mencakup pengertian edukasi seks 

pada usia dini, alat kelamin atau anatomi tubuh manusia, membiasakan diri untuk menutup aurat dan 

mengajarkan cara personal hygiene khususnya daerah genetalia. Pengukuran pemahaman edukasi seks 

diukur melalui sesi tanya jawab yang dilakukan pemateri sebelum dan sesudah video animasi edukasi 

seks pada anak ditayangkan dan penarikan kesimpulan yang disampaikan oleh peserta program. 

Sedangkan pengetahuan afektif anak diukur melalui pengamatan yang dilakukan selama satu minggu 

mencakup perubahan perilaku, bahasa, kebersihan diri dan gaya berpakaian anak. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penyuluhan  dilaksanakan pada hari Rabu tanggal  11  Agustus  2021  pada pukul 10.00  s/d 12.00 

WIB.  Kegiatan yang dilakukan dalam penyuluhan ini  diawali dengan pembukaan dan apersepsi. 

Apersepsi pada hakikatnya adalah termasuk proses berfikir, rangsangan tidak akan masuk begitu saja 

tanpa ditafsirkan dan digolongkan dalam susunan tertentu. Pentingnya apersepsi dalam sebuah 

pembelajaran yaitu untuk mengetahui kesiapan anak dalam memulai penyuluhan, dalam hal ini pemateri 

mengkondisikan para peserta untuk berkonsentrasi pada materi yang akan disampaikan. Menurut (Saidah, 

K., Primasatya, N., Mukmin, B. A., & Damayanti, 2021) kegiatan apersepsi yang tepat akan membuat 

para peserta merasa tenang dan senang, hal ini ditandai dengan rautan wajah yang ceria dan tersenyum. 

Setelah pembukaan dan apersepsi dilakukan, dilanjutkan dengan tahapan inti yaitu penyampaian materi 

penyuluhan. Penyampaian materi edukasi seks ini dilakukan dengan 2 metode penyampaian, yaitu dengan 

metode ceramah dan penayangan video animasi. Materi yang disampaikan yaitu meliputi pengertian 

edukasi seks pada usia dini, anatomi tubuh manusia atau alat kelamin, membiasakan untuk menutup aurat, 

tata cara personal hygiene khususnya daerah genetalia.  

Kegiatan penyuluhan ini memberikan hasil yang diukur melalui ranah kognitif dan afektif peserta. 

Kondisi pandemi dengan pemberlakuan physical distancing mengharuskan kita untuk mentaati protokol 

kesehatan, maka dari itu jumlah yang mengikuti penyuluhan dibatasi hanya sebanyak 12 orang anak dari 

jenjang usia 6- 10 tahun. Berdasarkan ranah kognitif sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 

mengenai seks melalui tayangan video animasi terdapat peningkatan. Anak yang dapat menjawab 

pertanyaaan sebelum diberikan edukasi kesehatan mengenai seks hanya sebanyak 2 orang dan anak yang 

dapat menjawab pertanyaan setelah diberikan edukasi kesehatan mengenai seks meningkat menjadi 10 

orang. Pemahaman itu terangkai dengan sebuah inti dari sesuatu. Bentuk pemahaman yang menjadikan 

seseorang dapat mengetahui sebuah intisari dari apa yang sedang disampaikan melalui segala macam 

komunikasi. Pemahaman juga dapat memanfaatkan ide yang sedang disampaikan tersebut tanpa perlu 

mengaitkan dengan subjek lain, (Gunawan, I., & Palupi, 2016) 
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Adapun hasil observasi yang dilakukan selama satu minggu untuk menentukan keberhasilan 

program pada ranah afektif yaitu ditemukan adanya perubahan perilaku pada peserta penyuluhan. Pada 

proses observasi, penulis berarti meperhatikan dan mengamati secara insentif dengan fokus yang diamati. 

Menurut (Novianti, 2012) kegiatan observasi dapat memberikan manfaat jika sang peneliti mampu 

memahami tahap perkembangan anak, lingkungan sekitar anak serta proses sosialisasi anak dengan orang 

lain. Fokus yang diamati dalam mementukan keberhasilan ranah afektif ini mencakup perubahan perilaku 

yang ditujukan pada aspek bahasa, kebersihan diri dan pakaian yang dikenakan para peserta.  Pertama, 

pada aspek bahasa, perubahan tidak terlalu terlihat secara signifikan karena keterbatasan waktu dan 

kebersamaan pada saat proses pengamatan. Kedua, perubahan pada kebersihan diri anak terlihat sangat 

signifikan perubahannya, anak-anak menjadi lebih bersih dan dapat merawat dirinya secara bertahap 

setiap harinya. Ketiga, gaya pakaian yang semula seringkali anak-anak menggunakan pakaian dengan 

pakaian mini dan terbuka kini para peserta sudah belajar mengenakan pakaian yang menutup aurat saat 

bermain tidak hanya saat mengaji atau sekolah agama. Tingkat keberhasilan program ini dilihat dari 

pemahaman peserta penyuluhan pada kegiatan tanya jawab dan perubahan perilaku peserta penyuluhan. 

Berdasarkan hasil tersebut, kegiatan penyuluhan pengabdian masyarakat ini berhasil dan memberikan 

manfaat terhadap anak-anak peserta program.  

Pemahaman mengenai seksualitas sudah seharusnya diberikan kepada anak-anak dari sejak dini 

hingga menuju beranjak remaja yang dapat ditempuh melalui pendidikan formal maupun informal. Hal 

ini menjadi penting untuk mencegah pemahaman pengetahuan yang tidak lengkap terkait perilaku amoral 

seks dan kesehatan reproduksi (Safita, 2013). Pendidikan seks adalah sebuah usaha penyadaran, 

pengajaran, dan pemberian informasi-informasi mengenai masalah seksual (Yafie, 2017). Tujuan 

pendidikan seks untuk anak usia sekolah mulai usia 6-12 adalah untuk memahami perbedaan jenis 

kelamin (laki-laki dan perempuan), upaya menjaga diri dan tata cara membersihkan alat genetalia dengan 

baik agar terhindar dari kuman dan penyakit (Ratnasari, R. F., & Alias, 2016). Personal hygiene berasal 

dari bahasa Yunani yaitu personal yang artinya perorangan dan hygiene berarti sehat. Personal hygiene 

merupakan kebersihan dan kesehatan individu yang bermaksud untuk mencegah adanya penyakit pada 

diri sendiri dan orang lain baik itu berupa secara fisik maupun psikologis (Kusuma, 2019). Kebersihan 

diri seseorang adalah suatu aktivitas giat diri agar terpelihara kebersihan dan kesehatan dalam diri untuk 

kesejahteraan fisik dan psikis. 

Mendidik anak untuk menutup aurat sejak dini merupakan kewajiban bagi orangtua. Nabi 

Muhammad S.A.W mengajarkan dalam mendidik anak dalam beribadah dan menjalankan kewajibannya 

harus dibiasakan dari sejak dini. Seperti halnya menutup aurat, wajibnya menutup aurat bagi anak laki-

laki dan perempuan. Batasan aurat laki-laki yaitu dari pusar hingga lutut, sedangkan aurat perempuan 

yaitu sekujur tubuhnya kecuali tangan dan wajah. Salah satu hikmah dari menjaga aurat bagi perempuan 

adalah terjaga dirinya dari perbuatan buruk seperti pelecehen seksual. Dengan berhijab dan memakai 

pakaian yang menutupi tubuh, aurat anak akan tertutup sehingga terjaga dari pandangan para pelaku 

amoral seks. 

   

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

 

Dari kegiatan Program Pengabdian Masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Bendungan RW. 

002 maka  ada beberapa hal yang penulis simpulkan yaitu; (1) Berdasarkan hasil umpan balik didapatkan 

informasi bahwa kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan para peserta  untuk menambah  wawasan  

dalam tumbuh kembang anak, selain itu peserta bisa memanfaatkan waktu luang untuk belajar menjaga 
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diri, mengenal diri dan menghindari konten tayangan yang orang dewasa yang tidak mendidik dapat 

menghancurkan perkembangan anak; (2) Besarnya minat peserta untuk mengikuti penyuluhan, namun 

tidak diimbangi dengan daya dukung tempat, keterbatasan tim penyelenggara dan ketersediaan waktu 

yang cukup singkat. (3) Media interaktif video animasi dapat dijadikan sebagai media pembelajaran 

alternatif orangtua dan guru serta orang dewasa lainnya dalam menyampaikan informasi pengetahuan 

mengenai seksualitas pada anak. Rasa canggung dan ketidaksiapan orangtua dan guru dalam 

menyampaikan pemahaman seks dini kepada anak dapat ditangani dengan menggunakan media video 

animasi ini.   
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Abstrak 

Permasalahan kesehatan reproduksi salah satunya yaitu Dismenorea atau nyeri menstruasi, masih 

sering dialami oleh perempuan khususnya remaja putri. Kurangnya pengetahuan remaja putri 

mengenai penanganan nyeri dismenorhea dapat berdampak buruk bagi kesehatannya. Tujuan kegiatan 

pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan remaja putri dalam menangani 

masalah dismenorea dengan menggunakan kompres hangat, dan untuk mengetahui pengaruh kompres 

hangat terhadap penurunan nyeri dismenorea pada remaja putri di Pondok Pesantren Al- Sabilillah 

Ciherang,Cianjur Dan Pondok Pesantren Darul Hudda Putri Cisarua. Metode pelaksanan pengabdian 

masyarakat dilakukan dengan sosialisai dan praktek demonstrasi tindakan pengompresan dibagian 

rahim dengan menggunakan buli-buli atau kantong hangat, harapannya dengan diadakan kegiatan 

pengabdian masyarakat ini, dapat menjadi sebuah solusi untuk menyelesaian masalah dalam 

mengurangi angka kejadian dismenorhea yang dialami oleh remaja putri. kegaitan ini diikuti oleh  

remaja putri yang sedang mengalami menstruasi dan dismenorea di Pondok Pesantren Al- Sabilillah 

Ciherang,Cianjur Dan Pondok Pesantren Darul Hudda Putri Cisarua, yang berjumlah 32 orang. Hasil 

dari pengabdian masyarakat ini adalah agar meningkatnya pengetahuan remaja putri terhadap 

penanganan masalah dismenorhea untuk mengurangi angka kesakitan. 

 

Kata kunci: dismenorea,kompres hangat dan intensitas nyeri. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Dismenorea atau nyeri saat mentruasi adalah salah satu masalah yang paling umum 

dialamai oleh perempuan, nyeri ini biasanya dialamai pada awal atau selama 

menstruasi (reeder 2013). Data dalam WHO (World Health Organization) angka 

kejadian dismenorea dunia sangat besar yaitu lebih dari 50% wanita usia produktif 

disetiap negara menagalami nyeri haid. Di Amerika dengan presentase 90% 

mengalami dismenorea, sekitar 10% - 15% mengalami dismenorea berat yang 

mengakibatkan mereka tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Angka kejadian 

dismenorea di Indonesis sebesar 64,25 % yang terdiri dari 54,89% dismenorea primer 

dan 9,36% dismenorea sekunder. Disemenorea primer dialami oleh 60% - 75% 

remaja, dengan tiga perempat dari jumlah remaja tersebut mengalami nyeri ringan 

samapai berat dan seperempat lagi mengalami nyeri berat (Sarwono 2016). 

Dismenorea primer adalah nyeri menstruasi tanpa ditemukan keadaan patologi pada 

panggul. Dismenorea primer berhubungan dengan siklus ovulasi dan disebabkan oleh 

kontraski myometrium sehingga terjadi iskemik akibat adanya prostaglandin yang 

diproduksi oleh endometrium fase sekresi. Permepuan dengan dismenorea primer 

didapatkan kadar prostaglandin lebih tinggi dibandingkan perempuan tanpa 

dismenorea. Dismenore sekunder adalah nyeri menstruasi yang berhubungan dengan 

berbagai keadaan patologis di organ genital, mislanya endrometriosis, adenomiosis, 

mioma uteri, stenosis serviks, penyakit radang panggul, perlekatan panggul 

(Prawirohardjo, 2011). 

 

Dampak yang diakibatkan dismenorea berupa gangguan aktivitas sehari-hari dan 

menurunnya kinerja yaitu biasanya mengalami mual, kadang disertai muntah dan 

diare. Masih banyak wanita yang menganggap nyeri haid sebagai hal biasa, mereka 

beranggapan 1-2 hari sakitnya akan hilang. Padahal nyeri haid hebat bisa menjadi 

tanda dan gejala suatu penyakit misalnya endrometiosis yang bisa mengakibatnya 

sulitnya mendapat keturunan.Upaya yang dapat dilakukan oleh remaja untuk 

mengurangi nyeri pada saat menstruasi adalah seperti mengkonsumsi minuman 

herbal, istirahat, kompres hangat, bahkan diantara beberapa remaja juga 

mengkonsumsi obat agar tetap bisa melakukan aktifitas sehari-hari.Upaya 

penanganan untuk mengurangi dismenorea adalah dengan pemberian terapi 

farmakologi seperti obat analgetik. Pengaruh nonfarmakologi juga diperlukan untuk 

mengurangi dismenorea, Upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh remaja untuk 

mengurangi nyeri pada saat menstruasi adalah dengan Kompres hangat dapat 

memberikan rasa hangat pada klien dengan menggunakan cairan atau alat yang 

menimbulkan hangat pada bagian tubuh yang memerlukannya. Kompres hangat 

adalah suatu metode dalam penggunaan suhu hangat setempat yang dapat 

menimbulkan beberapa efek fisiologis. Efek pemberian terapi hangat terhadap 

tubuh antara lain meningkatkan aliran darah ke bagian tubuh yang mengalami 

cedera; untuk meningkatkan pengiriman leukosit dan antibiotik ke daerah luka; 
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untuk meningkatkan relaksasi otot dan mengurangi nyeri akibat spasme atau 

kekakuan; meningkatkan aliran darah; dan juga meningkatkan pergerakan zat sisa 

dan nutrisi Perry and Potter (2014) Menggunakan pengompresan hangat dibagian 

rahim dengan menggunakan buli-buli atau kantong hangat selama 10-15 menit untuk 

mengurangi nyeri pada saat dismenorea. 

 

II. METODE KEGIATAN 

 

Metode pelaksanan pengabdian masyarakat dilakukan dengan sosialisai dan praktek 

demonstrasi di Pondok Pesantren Al- Sabilillah Ciherang,Cianjur Dan Pondok 

Pesantren Darul Hudda Putri Cisarua.. Sosialisasi merupakan suatu proses 

bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang 

tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Sosialisasi ditentukan oleh 

lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan dimana individu berada, selain itu juga 

ditentukan oleh interaksi pengalaman- pengalaman serta kepribadiannya.
 

Sutaryo(2004). Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah suatu tindakan 

proses belajar dalam mengenal sesuatu sehingga terjadi pembentukan sikap dan 

perubahan prilaku sesuai dengan pemahamannya. Berdasarkan pendapat 

Daryanto(2009) metode demonstrasi adalah cara menyajikan bahan pembelajaran 

dengan menampilkan atau memperagakan kepada peserta didik yang sering disertai 

penjelasan secara lisan. Sedangkan menurut Muhibin Syah (2005), pengertian metode 

demonstrasi adalah metode mengajar dengan memperagakan kejadian, aturan, atau 

urutan proses, dengan menggunakan media yang relevan dengan materi yang 

dibahas. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktek demonstrasi adalah suatu cara belajar 

kepada peserta didik dengan mempraktekan atau memperagakan suatu tindakan atau 

gerakan disertai dengan penjelasan secaran lisan sesuai dengan materi yang dibahas. 

 

Tahap proses kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah : 

1. Sosialisasi  

Pada tahap ini dilakukan pemaparan terkait dismenorea serta penangannya 

menggunakan kompres hangat yang ditempelkan pada perut bagian bawah diatas 

sympisis(rahim), yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja putri 

tentang dampak dismenorhea, dan upaya penanganan untuk mengurangi nyeri 

dismenorhea. 

2. Pelaksanaan 

Pada tahap ini,penulis melakukan : 

a. Tahap 1 : Praktek demonstrasi Kompres Hangat dialakukan oleh dosen dan  

mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan. 

b. Tahap  II : Pada tahap ini, peserta mengikuti tindakan  yang telah diperagakan 

oleh pelaksana kegiatan. 

c. Tahap III : melakukan postest (pertanyaan sama dengan pretest) tahapan ini 

digunakan untuk mengetahui apakah ada penurunan intensitas nyeri 

dismenorhea setelah melakukan kompres hangat. 
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3. Evaluasi  

Pada tahap evaluasi ini, menggunakan kusioner penilaian apakah ada 

peningkatan pengetahuan dan pengaruh kompres hangat terhadap penurunan 

intensitas nyeri dismenorhea setelah melakukan kompres hangat. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                        Gambar 1,Nomor 1: Sosialisasi Kompres Hangat Untuk Nyeri Dismenorea 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Gambar 2,Nomor 2 : Demontrasi Kompres Hangat Untuk Nyeri Dismenorea 

 
  



607 PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 ISBN: 978-602-6585-86-8                                     

 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisa Hubungan antara Pengaruh Pemberian Kompres Hangat 

terhadap nyeri Disminore berdasarkan intensitas nyeri 

pada Remaja di Pondok Pesantren Tahun 2020 

 

Variabel Mea n SD SE N OR(95% CI) P VAL UE 

Berpeng 

aruh 

1,94 0,246 0,043 30 

2 

 

21,564 

0,8 

49- 

1,026 

 

0,000 

Tidak 

Berpeng aruh 

1,00 0,000 0,000 

 

Berdasarkan data tabel, terlihat nilai mean yang berpengaruh adalah 1,94 dengan 

standar deviasi 0,246, sedangkan nilai mean yang tidak berpengaruh adalah 1,00 

dengan nilai deviasi 0,000. Perbedaan ini di uji dengan uji T Test ( berpasangan ) 

menghasilkan nilai P value = 0,000 dengan derajat kemaknaan <=0,005 berarti H0 di 

tolak dan H1 diterima dan hasil analisis di peroleh nilai OR = 21,564. dapat di 

simpulkan terdapat pengaruh kompres hangat terhadap penurunan nyeri disminorea 

pada remaja di pondok pesantren tahun 2020.  

Pemberian kompres hangat pada perut seorang wanita yang mengalami nyeri haid, 

dapat meningkatkan relaksasi otot-otot dan mengurangi nyeri akibat spasme atau  

kekakuan serta memberikan rasa hangat. Rasa hangat dari air ini dapat meningkatkan 

aliran darah kebagian tubuh yang mengalami perubahan fungsi, selain itu juga panas 

dapat mengurangi ketegangan otot menjadi relaks, maka pada penelitian ini 

Penurunan intensitas nyeri dipengaruhi oleh pemberian kompres hangat pada 

simphisis pubis, kompres hangat dilakukan selama 10 menit dimana terjadi 

pemindahan panas ke dalam tubuh sehingga akan menyebabkan pelebaran 

pembuluh darah sirkulasi menjadi lancar dan akan terjadi penurunan ketegangan otot 

miometrium, sesudah otot miometrium rilek, rasa nyeri yang dirasakan berangsur–

angsur berkurang bahkan hilang, sehingga aktifitas yang terganggu sebelumnya akibat 

nyeri dismenorea dapat kembali dilanjutkan setelah nyeri berkurang, serta 

menurunkan intensitas nyeri. 

 

IV. KESIMPULAN DAN PEMBARUAN 

 

Kesimpulan dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat  ini adalah adanya pengaruh 

kompres hangat terhadap nyeri disminorea. Kompres hangat dapat meningkatkan 

aliran darah, menurunkan ketegangan otot dan mengurangi nyeri akibat spasme atau 

kekakuan sehingga angka kesakitan menstruasi akan berkurang. Kompres hangat 

sangat efektif digunakan untuk mengurangi nyeri dismenorea, sangat ekonomis dan 

mudah dilakukan sendiri. 
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I. PENDAHULUAN 

 
Kabupaten Banyuasin merupakan penyumbang komoditi hasil perikanan terbesar di Sumatera Selatan 

(Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel, 2020). Hasil perikanan dari Kabupaten Banyuasin berasal dari 
Perikanan Umum, maupun dari Perikanan Laut. Dari hasil Perikanan Umum, jenis ikan yang banyak dihasilkan salah 
satunya adalah Ikan Gabus (Channa striata) Berdasarkan laporan Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin tahun 
2020, produksi ikan Gabus adalah sebanyak 284,64 ton per tahun, yang dihasilkan dari hasil penangkapan dari 
Perairan Umum maupun dari hasil pembudidayaan (yang sudah mulai dikembangkan). Hal ini sesuai dengan 
Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin (2019 s/d 2023), yang memprioritaskan Peningkatan pendapatan 
Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Kabupaten Banyuasin (BPS Kabupaten Banyuasin, 2020)   

Permasalahannya, selama ini pemanfaatan Ikan Gabus hanya sebatas dimanfaatkan dagingnya sebagai 
bahan utama pembuatan produk olahan hasil perikanan khas Sumatera Selatan (baik pempek, kerupuk, kemplang, 
tekwan, model dan jenis olahan lainnya). Sebagian kecil juga ada restoran-restoran yang mengolahnya menjadi 
Pindang Ikan Gabus. Sedangkan bagian lainnya, seperti kulit, tulang, kepala, jeroan, sirip dan bagian lainnya 
dibuang sebagai limbah. Melihat kondisi pemanfaatan Ikan Gabus yang belum dimanfaatkan secara optimal.. 

Abstrak 

 Permintaan ikan yang semakin meningkat membuat industri perikanan menciptakan produk  baru dengan 
inovasi-inovasi modern sesuai dengan permintaan konsumen.  Hal ini membuat limbah-limbah yang dihasilkan 
apabila tidak diolah dengan baik akan menjadi sumber pencemaran.  Pengolahan produksi industri saat ini banyak 
menerapkan konsep Zero Waste melalui optimalisasi pemanfaatan limbah menjadi bahan baku pada pengembangan 
produk baru.  Alternatif penanganan limbah yang memungkinkan adalah melalui penerapan pengolahan dengan 
konsep Zero waste yang merupakan aktivitas meniadakan limbah dari suatu proses produksi dengan cara 
pengelolaan proses produksi yang terintegrasi dengan minimisasi, segregasi, dan pengolahan limbah. 
Permasalahannya selama ini pemanfaatan Ikan Gabus hanya sebatas dimanfaatkan dagingnya sebagai bahan 
utama pembuatan produk olahan hasil perikanan Sebagian kecil juga ada restoran-restoran yang mengolahnya 
menjadi Pindang Ikan Gabus. Sedangkan bagian lainnya, seperti kulit, tulang, kepala, jeroan, sirip dan bagian 
lainnya dibuang sebagai limbah. Tujuan kegiatan ini adalah : untuk memnanfaatkan Ikan Gabus (Channa striata) 
secara optimal, sehingga semua bagian dari ikan Gabus bisa dimanfaatkan tanpa ada bagian yang terbuang 
(limbah). Dalam rangka mencari solusi permasalahan tersebut, maka ditawarkan solusi pemecahan masalah 
melalui melalui pengolahan Ikan Gabus Sistem Zero Waste, yaitu semua bagian dari Ikan Gabus diolah 
menggunakan Teknologi Tepat Guna menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis tinggi. Metode yang 
digunakan adalah dengan memisahkan ikan Gabus utuh menjadi filet daging, kulit, tulang dan kepala, ekor, sirip,  
serta jeroan. Masing-masing bagian tersebut diolah menjadi Albumin, Abon, Kemplang, Gelatin, Tepung Ikan dan 
Pakan Ikan. Hasil dari kegiatan pengolahan ikan Gabus dengan sistem Zero Waste tersebut dapat meningkatkan 
nilai tambah (added valuue) dari Ikan gabus, yaitu menghasilkan berbagai produk olahan dari ikan gabus, 
diantaranya  Albumin, Abon, Kemplang, Gelatin, Silase, Tepung Ikan dan Pakan Ikan  
 
Kata Kunci : Kandungan Albumin, Pengolahan Terintegrasi, Teknologi Tepat Guna (TTG), Zero .Waste. 
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Tujuan kegiatan ini adalah : untuk memnanfaatkan Ikan Gabus (Channa striata) secara optimal, sehingga 
semua bagian dari ikan Gabus bisa dimanfaatkan tanpa ada bagian yang terbuang (limbah).  

Dalam rangka mencari solusi permasalahan tersebut, maka ditawarkan solusi pemecahan masalah yaitu 
melalui pengolahan Ikan Gabus Sistem Zero Waste, yaitu semua bagian dari Ikan Gabus diolah menggunakan 
Teknologi Tepat Guna menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis tinggi.   

 

II.  METODE PELAKSANAAN 
2.1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  
 Kegiatan Program Pengero Waste ini dilaksanakan secara efektif yang berlokasi di Unit Pengolahan Ikan di 
Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, sebagai salah satu sentra produksi Ikan Gabus terbesar di 
Kabupaten Banyuasin.  
  
2.2. Pelaksanaan Kegiatan 
Secara teknis rencana pelaksanaan kegiatan : “Peningkatan Nilai Tambah Ikan Gabus (Channa striata) melalui 
Sistem Pengolahan Sistem Zero Waste”  dapat dilihat sebagai berikut :   

Semua bagian dari ikan Gabus dapat dimanfaatkan menjadi berbagai macam produk. Bagian bagian ikan 
gabus terbut dapat dibagi: daging, kulit, sisik, kepala, isi perut semuanya dapat diolah.  Pada Gambar 1 dapat dilihat 
diversifikasi olahan setiap bagian dari ikan Gabus.  

 

 
Gambar 1. Bagian bagian ikan gabus yang dapat dimanaatkan 

(Sumber : Jamal, B., 2016) 
 

Langkah pertama adalah dengan memisahkan Ikan Gabus utuh menjadi filet daging, kulit, tulang/sirip dan 
kepala, insang, ekor,  serta jeroan. Masing-masing bagian tersebut diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis 
tinggi, misalnya misalnya daging ikannya diekstrak terlebih dahulu menjadi Albumin dengan mesin pengolah Albumin 
dari daging ikan tipe Generasi Kedua (Jamal, B dan H. Edii, 2020), selanjutnya daging ikan yang sudah diekstrak 
albuminnya masih bisa dimanfaatkan kembali untuk pengolahan makanan tradisional khas Palembang (pempek, 
kerupuk, kemplang, tekwan, model dan jenis olahan lainnya), kulitnya diolah menjadi keragenan (Jamal, B., 2016), 
tulangnya diolah lebih lanjut menjadi Tepung Tulang atau Kerupuk Tulang Gabus, sedangkan  limbah lainnya seperti 
kepala, sirip, insang, dan jeroan bisa diolah menjadi Tepung Ikan yang selanjutnya dapat diolah menjadi Pakan 
Ikan/Ternak. Sehingga dari Ikan Gabus semua bagiannya bisa diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi, 
seperti Albumin, Keragenan (Jamal, B., 2016), Produk Makanan Khas Palembang (pempek, kerupuk, kemplang, 
tekwan, model dan jenis olahan lainnya), Tepung Tulang/Kerupuk Tulang (Haris, H., Widiatsih, T., dan Asmawati, 
2019),  dan Tepung Ikan sebagai bahan baku utama pembuatan Pakan Ikan (Haris, H dan Sumantriyadi, 2019). 
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III.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil dari penerapan Teknologi Proses Pengolahan Ikan Gabus Sistem Zero Waste tersebut akan 
menghasilkan berbagai produk olahan dari ikan Gabus, diantaranya adalah :  
1. Teknologi Pengolahan Albumin dari Fillet Daging Metoda Ekstraksi Uap (Steam Extraction 
 Untuk mendapatkan Akbumin digunakan mesin ekastraksi uap tipe generasi kedua, seperti terlihat pada 
Gambar 2.    

 
Gambar 2. Mesin Albumin Steam Extract 
Sumber : Jamal, B., dan E. Husni.  2020 

 
 Dari pengolahan Albumin dengan Steam Ekstract  tersebut akan menghasilkan Albumin lebih jernih dengan 
rendemin sekitar 2,0 – 2,5 % dari bahan baku filet daging ikan gabus (b/b).  
 

 
Gambar 3. Albumin yang dihasilkan dari Steam Ecstract 

 
2. Abon daging ikan gabus 

Salah satu diversifikasi produk perikanan yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat adalah abon ikan. 
Pada mulanya produksi abon ikan menggunakan  ikan tenggiri karena ikan ini mempunyai daging warna putih dan 
mempunyai aroma spesifik, tetapi sekarang abon ikan sudah dapat dibuat dari berbagai jenis ikan. Hal ini 
disebabkan untuk mendapatkan ikan Tenggiri sudah sulit dan disamping itu harganya juga bersaing dengan 
diversifikasi produk perikanan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disamping ikan tenggiri, tuna, ikan 
jangilus, dan lele maka ikan gabus dapat diolah menjadi abon.  Pembuatan abon dari ikan gabus dapat 
dipergunakan hasil samping dari proses ekstraksi cairan  albumin. Proses pembuatan abon dari hasil samping 
ekstraksi albumin meliputi: proses pengepresan, pembuatan serat, pencampuran dengan bumbu dan penggorengan. 
Pada Gamba 3.  Dapat dilihat proses pengolahan abon ikan Gabus (Haryati, S. Dan H. Munandar. 2012; Iskandar, 
J., Herpandi dan R. Nopianti.  2016). 
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Gambar 4. Abon ikan Gabus 

 
3. Pengolahan Kerupuk/Kemplang 

Pembuatan Kerupuk/Kemplang dari ikan gabus dapat dipergunakan hasil samping dari proses ekstraksi 
cairan  albumin. Berbagai produk olahan yang telah dikembangkan dari olahan  ikan dalam dalam berbagai 
bentuk kerupuk/kemplang ikan Gabus dan Ikan lainnya (Setiawan, D., W., Sulistiyati, T., D., dan E. Suprayitno.  
2013), seperti terlihat pada Gambar 5. 

KEGIATAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

Kerupuk Sanggul Kerupuk Peser Kerupuk Anggur
Kerupuk Kuncir/Kepang

Kemplang Badak

  
Gambar 5.  Contoh produk  kerupuk/kemplang yang dikembangkan 

Sumber : Haris, H., Widiatsih, T, dan Asmawati.  2019 
 

4.  Gelatin (kulit, sisik dan tulang) 
Kulit, tulang dan sisik ikan gabus dapat diolah menjadi gelatin. Proses pembuatan gelatin dapat dilakukan 

dengan dua cara yakni proses asam atau proses basa. Hasil penelitian pembuatan gelatin menggunakan proses 
asam memiliki deskripsi warna kuning cerah dan tidak berbau amis. Adapun hasil analisa dari gelatin kulit ikan 
gabus adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Karakteristik gelatin kulit ikan Gabus 

Parameter Nilai 

Rendemen 7,18% 

Kekuatan Gel 169,45 g bloom 

Viskositas 14,31 cP 

Derajat Putih 46 

aW 0,29 

 
Rendemen merupakan salah satu parameter yang penting dalam pembuatan gelatin.  Rendemen dihitung 

berdasarkan perbandingan antara gelatin serbuk yang dihasilkan dengan bobot kulit ikan yang digunakan. Nilai 
rendemen gelatin dari kulit ikan gabus ini relative lebih besar dibandingkan gelatin dari kulit ikan kakap yang 
hanya sebesar 5% (Ima, 2009 dalam Jamal, B, 2016)..  
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Kekuatan gel gelatin didefinisikan sebagai besarnya gaya yang diperlukan oleh probe untuk menekan gel 
setinggi empat mm sampai gel pecah. Satuan untuk menunjukkan kekuatan gel yang dihasilkan dari suatu 
konsentrasi tertentu disebut derajat bloom. Kekuatan gel sangat penting dalam penentuan perlakuan terbaik dalam 
proses ekstraksi gelatin karena salah satu sifat penting gelatin adalah mampu mengubah cairan menjadi padatan 
atau mengubah sol menjadi gel yang reversible. Kemampuan inilah yang menyebabkan gelatin sangat luas 
penggunaannya, baik dalam bidang pangan, farmasi, maupun bidang-bidang lainnya. Nilai kekeuatan gel dari kulit 
ikan gabus adalah 169,45 g bloom, nilai ini masih memenuhi standar kekuatan gel gelatin yang disyaratkan oleh 
Tourtellote yaitu 75-300 bloom. Pembentukan dan kekuatan gel yang dihasilkan tergantung pada kandungan rantai  
dan distribusi bobot molekul. Penurunan kekuatan gel seiring dengan peningkatan bobot molekul gelatin. Gelatin 
dengan molekul yag lebih besar mempunyai rantai yang dihubungkan dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen antar 
rantai mengurangi jumlah ikatan hidrogen (ikatan non-kovalen) sehingga ikatan antar molekul menjadi lemah. 

Viskositas gelatin dipengaruhi oleh pH gelatin, temperatur, konsentrasi gelatin dan penambahan elektrolit 
lain dalam larutan gelatin, semakin rendah temperatur larutan gelatin (maksimum 40 ºC) dan semakin tinggi 
konsentrasi gelatin maka viskositasnya akan semakin tinggi. Nilai viskositas gelatin ini akan berpengaruh pada 
produk akhir dari suatu produk (Johns 1977). Viskositas gelatin dari kulit ikan gabus ini cenderung lebih tinggi 
dibandingkan dengan gelatin dari tulang ikan. Oleh karena itu gelatin kulit ikan gabus cocok digunakan pada industri 
farmasi dan pembentukan film yang memerlukan viskositas yang tinggi. Viskositas yang tinggi diperlukan dalam 
pembuatan film (Food Science 2002). Tingginya nilai viskositas ini diakibatkan oleh penguraian kolagen menjadi 
gelatin terjadi secara optimal sehingga rantai amino yang terbentuk cukup panjang dan viskositasnya menjadi tinggi. 
Viskositas gelatin dipengaruhi oleh berat molekul dengan nilai viskositas gelatin terendah berkisar antara 6-8 cP.  
Nilai viskositas gelatin kulit ikan gabus adalah 17,4 cP, nilai tersebut memenuhi gelatin standar pangan Norland 
Product (2001) yaitu lebih dari 2,5 cP. Pada Gamba 18 dapat diliha proses pembuatan gelatin dari kulit ikan Gabus. 
 

 
Gambar 6. Proses pembuatan gelatin dari kulit ikan Gabus 

 
 

5. Silase 
Silase adalah merupakan suatu produk fermentasi yang berasal dari ikan rucah, potongan ikan, dan isi 

perut ikan. Proses fermentasi dapat lakukan secara kimiawi atau enzymatic. Pada proses pembuatan silase jenis 
asam yang digunakan tergantung pada peruntukannya misalnya untuk formulasi pakan hewan digunakan asam 
khlorida kombinasi dengan asam propionate, apabila silase yang diperuntuk untuk pupuk akan sangat cocok 
menggunakan asam fosfat. Asam fosfat bermanfaat untuk meningkatkan unsur hara P pada pupuk. Pembuatan 
silase secara enzimatis telah digunakan asinan kubis namun demikian pembuatan silase secara enzimatis harus 
dikontrol dengan baik karena mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Pembuatan silase secara enzimatis yang 
kurang pengalaman akan menyebabkan terjadinya proses pembusukan selama proses fermentasi. Ketepatan 
rasio antara bahan yang akan dibuat silase dengan starter asinan kubis harus seimbang (Jamal, B.  2016). Pada 
Gambar 5 dapat dilihat silase ikan  

 

 
Gambar 7. Silase Ikan menggunakan bahan kimia asam fosfat 
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6.  Tepung ikan Hasil Samping Ekstraksi Albumin Ikan Gastor 
Limbah hasil pengolahan ikan gabus/gastor seperti kepala dan tulang masih dapat dimanfaatkan untuk diproses 

menjadi tepung ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tepung ikan dari sisa olahan gabus mempunyai kadar 
air 8,45%, kadar abu 31,69%, kadar protein: 45,34% dan kadar lemak  12,85%. Kandungan protein cukup tinggi 
(45,34%), dan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pelet ikan, pakan ternak atau yang lainnya sebagai 
sumber protein. Pada Gambar 6 dapat dilihat hasil pengukusan dan penepungan kepala ikan gabus 

         
Gambar 8. Pengukusan, kepala ikan kering dan  tepung kepala ikan Gabus Toraja (Gastor) 

Hasil analisa profil asam amino tepung ikan hasil samping ekstrak albumin dapat dilihat pada Tabel 2 dan ternyata tepung ikan yang 
dibuat dari hasil samping ekstrak albumin masih mengandung asam amino esensial dan non esensial. Asam mino lisin dan methionine 
yang merupakan komponen utama asam amino untuk penyusun pakan masih terkandung dalam tepung ikan gabus. Sedangkan dari 
hasil analisa mineral Kalium dan fosfor dalam tepung ikan hasil samping ekstraksi albumin masih tinggi yakni sebesar 9295,15 
mg/100g dam cukup baik untuk meningkatkan kandungan kalsium pada ransum pakan hewan. Penambahan 
kalsium dalam pakan ikan sangat diperlukan untuk pertumbuhannya, sinergitas kalsium dan fosfor dan dalam 
bentuk hydroksiapatit dalam membentuk kristal-kristal tulang (Ye at al., 2006). Kadar fosfor dalam tepung hasil 
samping ekstraksi albumin sebanyak 34595,92 ppm. Fungsi fosfor ddalam ransum hewan digunakan untuk 
pembentukan tulang, defisiensi kandungan fosfor berakibat pada pertumbuhan yang lambat, efisiensi pakan yang 
jelek, mineralisasi tulang yang buruk, kandungan lipid tubuh yang tinggi, serta kadar abu yang rendah (Tacon, 
1992; Zainuddin at al., 2000; dan Lall, 2002). Kandungan fosfor tepung kepala ikan gabus sebanyak 34595,92 
ppm, merupakan kandungan yang potensial untuk menambah mineral dalam tepung ikan.  

Tabel 2. Hasil analisis asam amino tepung kepala ikan gabus 

No. Parameter Unit Result 
Limit of 

Detection 
Method 

1. Asam mino     

Isoleusin  ppm 15967.82 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Leusin  ppm 28624.27 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Phenilalanin  ppm 14950.73 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Lisin  ppm 44860.50 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Arginin  ppm 27187.65 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Alanin  ppm 33036.58 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Valin  ppm 19731.56 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Aspartat  ppm 36595.25 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Glutamat ppm 61619.38 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Serin  ppm 18919.55 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Glisin  ppm 56292.28 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Histidin  ppm 5341.66 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Threonin  ppm 24025.31 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Prolin  ppm 31216.80 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Tirosin  ppm 10559.31 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Metionin  ppm 12629.65 - 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

Sistin  ppm Not detected 48.42 18-5-17/MU/SMM-SIG, UPLC 

2. Kalsium 
mg / 

100 g 
9295.15 - 

18-13-1/MU/SMM-SIG, ICP-
OES 

3. Fosfor  ppm 34595.92 - 
18-13-1/MU/SMM-SIG, ICP-

OES 

Sumber: Hasil peneltian Pusat Penelitian dan Pengembangan Daya saing Produk dan 
                          Bioteknologi KP  (Jamal, B., 2016 a). 
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Teknologi Pengolahan Tepung Tulang Ikan dan Tepung Ikan prinsipnya hamper sama, yaitu 

menggunakan kombinasi dari alat penghancur, oven pengering dan  dan mesin penepung, seperti terlihat pada 
Gambar berikut ini :. 

 

 
Gambar 9. Alat mesin penghancur limbah ikan Gabus 

 

 
Gambar 10. Mesin Penepung 

Sumber : Haris, 2019 
 

7. Teknologi Pengolahan Pakan Ikan Modifikasi Metoda Haris dan Sumantriyadi (2019). 
Untuk mendukung Budidaya Ikan Gabus ini, salah satunya adalah pemanfaatan TTG tentang produksi 

pakan  ikan berkualitas berbasis bahan baku limbah (Haris, H dan Sumantriyadi, 2014) yang telah dipatenkan 
dengan PO P00201404977 Dengan TTG ini maka dapat mengurangi biaya (cost) pakan, baik untuk perikanan 
maupun peternakan.   
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       Gambar 11. Mesin pellet pakan ikan 
 

           
         Gambar 12. Oven Pengering 

 
 Berikut ini adalah produk Pakan Ikan kemasan plastic 5 kg dan kemasan karung isi 30 kg. 
 

                 
 

Gambar 13. Contoh Produk Pakan Ikan kemasan 5 kg dan 30 kg 
Sumber : Haris dan Sumantriyadi (2019) 

 

 

IV.  PENUTUP 
 Hasil dari kegiatan pengolahan ikan Gabus dengan sistem Zero Waste tersebut dapat meningkatkan nilai 
tambah (added valuue) dari Ikan Gabus, yaitu menghasilkan berbagai produk olahan dari ikan Gabus, 
diantaranya  Albumin, Abon, Kemplang, Gelatin, Silase, Tepung Ikan dan Pakan Ikan/Ternak. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Terjadinya penyebaran covid 19 secara global berdampak pada semua aspek 

kehidupan tanpa terkecuali pada aspek pendidikan. Dengan keadaan seperti ini maka dibutuhkan 

strategi pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Pembelajaran 

merupakan hal yang utama dalam sebuah institusi pendidikan, sehingga proses pembelajaran 

yang baik akan menghasilkan lulusan yang baik pula. Keadaan ini tentu saja perlu diperbaiki 

dengan meningkatkan sarana pembelajaran untuk meningkatkan proses pembelajaran secara 

daring.  Google classroom merupakan salah satu media dalam pembelajaran daring yang 

dilakukan selama  pandemic  covid  19.. 

Tujuan: Tujuan  kegiatan  ini  adalah  memberikan  pengetahuan  dalam  mengelola kelas 

dengan memanfaatkan google classroom sebagai media pembelajaran, Membantu guru-guru  

dalam proses  belajar  mengajar  secara  daring..  

Metodologi: Metode  Pelaksanaan  program  ini  terdiri  dari  kegiatan ceramah, Tanya jawab 

dan demonstrasi.  Pelatihan ini diikuti oleh  17  peserta  yang  terdiri  dari  guru-guru  SD Negeri 

Inpres Perumnas I Waena..  

Hasil: Setelah  dilakukan pelatihan selama kurang lebih 120 menit, para guru-guru dapat 

mengelola kelas di google classroom seperti membuat  kelas  online,  memberikan  materi,  

membuat  absensi,  memberikan  tugas, Quis dan  memberikan penilaian hasil belajar siswa. Dari 

hasil kuesioner yang diperoleh bahwa ada 82% guru menggunakan aplikasi  whatsapp  sebagai  

media  pembelajaran  daring  dan  18%  guru  yang  menggunakan  google classroom.  Melalui 

program pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan proses 

pembelajaran di SD Negeri Inpres Perumnas I Waena. 

Kata Kunci: Google Classroom , Media Pembelajaran, Pembelajaran Daring 
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I. PENDAHULUAN 

Dengan adanya Virus Corona (Covid-19) di Indonesia saat ini berdampak bagi seluruh masyarakat.  Surat 
edaran yang dikeluarkan pemerintah pada tanggal 18 Maret 2020 segala kegiatan di dalam dan di luar ruangan di 
semua sektor sementara waktu ditunda.  Untuk mengurangi resiko penularan  corona, diantara langkah preventif 
yang telah diambil pemerintah adalah menghimbau agar bekerja dari rumah, beribadah di rumah bahkan belajar dari 
rumah.   Untuk menyikapi hal tersebut pada tanggal 24 Maret 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam 
Masa Darurat Penyebaran Covid-19, dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar mengajar 
dilaksanakan dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) [Dewi, 2020].  Menteri Pendidikan juga mengatakan 
untuk satuan pendidikan dilarang melakukan pembelajaran tatap muka yang berada di zona kuning dan zona merah.  
Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid-19.  Kebijakan yang ada membuat 
pemerintah dan lembaga pendidikan harus mencari cara agar pendidikan tetap berjalan walaupun pada saat 
pandemi seperti ini. Dengan munculnya pandemi Covid-19 ini, kegiatan belajar mengajar yang semula dilaksanakan 
di kelas, dan kini menjadi belajar di rumah melalui belajar daring. Pembelajaran daring dilakukan dengan 
menggunakan aplikasi seperti zoom meeting, google meet, google classroom, E-learning, dan lain sebagainya. 

Akibatnya masih banyak lembaga pendidikan yang kurang begitu siap dalam hal pembelajaran dalam 
jaringan (daring), mulai dari keterbatasan sarana hingga sumber daya manusia (SDM).  Banyak yang menilai, 
pembelajaran daring merupakan hal baru bagi para guru. Sehingga dalam pelaksanaannya, banyak guru belum 
begitu familiar dan tidak bisa menerapkan pola tersebut secara efektif. 

Pada saat sekarang ini fungsi tenaga pengajar seperti guru sangat diperlukan. Karena walaupun peserta 
didik dirumahkan guru harus tetap mengajar juga, karena guru mempunyai peranan yang amat strategis dan penting 
dalam keseluruhan upaya pendidikan. Hampir semua usaha pembaharuan di bidang kurikulum dan penerapan 
metode mengajar guru, pada akhirnya tergantung pada guru itu sendiri. Guru ialah orang yang membuat, dan 
melaksanakan proses dalam pembelajaran tersebut, dan menilai setiap peserta didik serta  membimbing peserta 
didik untuk meraih cita-cita dan memiliki akhlak yang baik [Musdholifah, dkk 2020].  Pada sisi inilah guru sangat 
berperan penting untuk menjalankan kurikulum.   Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1  Ayat (19) 
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu 
[Nur, 2011].  

Ada banyak kendala yang dihadapi pada saat pembelajaran daring tersebut, mulai dari masalah teknis 
hingga pada saat proses pembelajaran, seperti jaringan, biaya kuota yang cukup mahal, alat penunjang seperti 
gawai dan laptop serta  mengoperasionalkan aplikasi google meet, google calassroom dan E-learning dengan 
prosedur yang benar [Rigianti, 2020].   

Sekolah Dasar Negeri Inpres Perumnas I Waena memiliki jumlah siswa 626 orang  dan 35 orang guru. 
Berdasarkan hasil diskusi penulis dengan Kepala Sekolah Ibu Dominggas Mawene pada bulan September 2020, 
diperoleh sebagian guru dan siswa masih kesulitan dalam hal pembelajaran daring (online).  Hal ini disebabkan 
keterbatasan pengetahuan dan kemampuan guru dan siswa dalam hal teknologi informasi dan komunikasi (TIK) .  
Beberapa guru senior belum sepenuhnya mampu mengunakan perangkat atau fasilitas untuk menunjang kegiatan 
pembelajaran online dan perlu pendampingan dan pelatihan terlebih dahulu. 

Atas dasar kondisi inilah yang mendorong tim pengabdian bersama mitra untuk mengadakan pelatihan dan 
pendampingan pembuatan media pembelajaran dan penggunaan aplikasi pembelajaran.  Beberapa aplikasi yang 
akan diberikan yaitu Zoom Meeting, Google Classroom dan Icecream Screen Recorder.    

Pelatihan yang dilakukan diharapkan akan memberikan wawasan bagi guru-guru dalam pembuatan media 
dan menyiapkan proses pembelajaran yang baik dan optimal.   Sehingga kegiatan belajar mengajar secara daring 
dapat berjalan dengan baik dan efektif dan siswa tetap dapat berinteraksi dengan guru. 

 

II. METODOLOGI 

Metode kegiatan ini berupa pelatihan dan pendampingan kepada para guru di SD Inpres Perumnas I 
Waena. Guru dibimbing untuk menerapkan hasil pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam 
membuat media pembelajaran yang interaktif dengan Google Classroom. Berikut ini adalah tahapan pelatihan yang 
dilakukan: 

1. Tahap Persiapan 
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Tahap persiapan yang dilakukan meliputi : 

a. Survey 

b. Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran 

c. Penyusunan bahan/materi untuk kegiatan pelatihan 

2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan 

Tahap pelaksanaan pelatihan dilakukan persiapan. sesi pelatihan yang menitikberatkan pada kemampuan 
menggunakan Google Classroom. 

3. Metode Pelatihan 

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut digunakan beberapa metode pelatihan, yaitu: 

a. Metode Ceramah 

Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan tentang Google Classroom. 

b. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab penting bagi para peserta pelatihan, baik di saat menerima penjelasan tentang teori serta saat 
mempraktekkannya. 

c. Demonstrasi 

Metode demonstrasi ini penting bagi para peserta pelatihan,  mendemonstrasi materi yang telah diperoleh 
menggunakan Google Classroom.. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan  pelatihan  ini  diawali dengan  permohonan  izin  untuk  melakukan pengabdian  kepada  Ibu 
Kepala  Sekolah SD Negeri Inpres Perumnas I Waena  guna  mendapatkan  izin  agar dapat  melaksanakan  
pengabdian  kepada masyarakat  terhadap  guru-guru  di  sekolah  tersebut.  Setelah mendapatkan izin 
pelaksanaan, selanjutnya diadakan koordinasi secara lebih mendetail dengan  meminta  penugasan  kepada guru-
guru.  

Pelaksanaan  ini  dilaksanakan  pada  14 Agustus 2021 melalui zoom meeting. Hal ini dilakukan karena 
pada saat pelaksanaan kota Jayapura lagi diberlakukan PPKM Level 4. Kebijakan Walikota bahwa tidak boleh ada 
aktivitas di sekolah. Peserta pelatihan berjumlah 17 orang.  

Penyampaian materi pelatihan disampaikan oleh Remuz  M. B. Kmurawak, S.T., M.T tentang penggunaan 
google classroom. Sebelum melakukan pelatihan, tim PKM mengukur terlebih dahulu penggunaan media 
pembelajaran daring seperti google classroom dan whatsapp. 

 

 

Gambar 1. Penggunaan Media Pembelajaran daring 

 

Berdasarkan  Gambar  1  menunjukkan  bahwa  ada  82%  guru  menggunakan  aplikasi whatsapp  sebagai  
media  pembelajaran  daring  dan  18%  guru  yang  menggunakan  google classroom.  Google  classroom  
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merupakan  media  pembelajaran  online  gratis  yang  dapat digunakan dalam proses belajar mengajar saat ini. 
Untuk mengakses google classroom ini, kita harus memiliki akun google. Menurut Musdholifah dkk (2020) 
menyatakan Google classroom adalah  platform  pembelajaran  campuran  yang  dikembangkan  oleh  google  untuk  
institusi pendidikan yang bertujuan menyederhanakan pembuatan, pendistribusian dan penepatan tugas dengan 
cara tanpa batas.  

Pada  tahap  pelatihan,  para  peserta  telah  memiliki  akun  google,  dikarenakan  peserta memiliki 
handphone android dan laptop yang terkoneksi langsung ke google. Kemudian membuka google chrome  dan  
ketikkan  classroom.  Pelatihan yang dilakukan berjalan dengan baik dan antusiasme peserta sangat tinggi. Setiap 
kali mengalami kesulitan dalam pengelolan kelas, peserta langsung memberikan pertanyaan.   

Kesulitan yang dialami peserta sebagai berikut:   

1.  Membuat absensi dengan menggunakan tugas kuis. Karena tugas kuis menggunakan Google From, dikarenakan 
banyak bagian-bagian yang kurang paham dalam penggunaannya.  

2.  Membuat materi pembelajaran yang akan disampai ke peserta didik serta memilih video pembelajaran yang 
sudah ada. 

Dalam  pengelolaan  kelas  guru  memiliki  kemampuan  mengorganisasi  pembelajaran. Kemampuan  yang  
telah  dimiliki  seorang  guru  dapat  mengurutkan  materi  yang  disampaikan secara  sistematis  sehingga  mudah  
dipahami  oleh  peserta  didik.  Menurut  Mulyasa  (dalam Rigianti, 2020) menyatakan kemampuan 
mengorganisasikan materi terdiri dari dua tahap, yaitu memilih  materi  pembelajaran  dan  menyusun  materi  
pembelajaran.  Ketika  pembelajaran berlangsung  secara  tatap  muka,  guru  sudah  terbiasa  untuk  melakukan  
pengorganisasian pembelajaran. 

Dalam  pembelajaran  daring  ini  juga  para  guru  juga  harus  menyusun  materi  yang  akan disampaikan  
secara  sistematis,  agar  peserta  didik  mudah  memahami  materi  dalam  proses belajar mengajar. Guru juga 
harus memantau siswa melalui whatsapp group agar peserta didik mudah mendapatkan  informasi-informasi  yang  
akan  disampaikan  sebelum  pembelajaran  dan sebaliknya  para  peserta  didik  dapat  memberikan  informasi  jika  
berhalangan  dalam  proses belajar mengajar. 

Keuntungan  menggunakan  google  classroom  adalah:   

1).  Para  guru  dapat  mengajar dimana saja.  

2). Ruang penyimpanan google classroom akan disimpan kedalam google drive. Artinya jika kita memberikan materi, 
dan siswa mengirimkan tugas, maka ruang penyimpanan tidak akan tersimpan didalam smartphone, melainkan 
tersimpan digoogle drive yang kita miliki. 

Secara garis besar, hasil kegiatan dari kegiatan program pengabdian adalah sebagai berikut: 

1. Seluruh materi yang disampaikan terkait google classroom sebagian besar dapat diterima dan dipahami 
dengan baik oleh peserta. Materi yang diberikan juga mendapat respon yang baik dari peserta. Hal ini 
ditandai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta 

2. Berdasarkan sikap dan respon dari peserta, dapat diketahui bahwa materi yang diberikan sangat membantu 
guru untuk menunjang dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa hasil di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan ini  diperlukan dalam 
rangka memotivasi dan memberikan sedikit pencerahan bagi para  peserta khususnya guru-guru di SD Negeri Inpres 
Perumnas I Waena dalam pembuatan media pembelajaran.   Meskipun demikian, kegiatan program pengabdian 
dengan judul “Pelatihan Pembelajaran Daring (Google Classroom) bagi Guru –Guru SD”   bukan tanpa halangan.  
Berikut merupakan faktor-faktor pendukung dan penghambat kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

1.  Faktor Pendukung 
Faktor-faktor pendukung  terlaksananya  kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut: 

a. Adanya dukungan positif dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Perumnas I Waena yaitu Ibu 
Dominggas Mawene, S.Pd dalam memberikan ijin kepada guru-guru untuk mengikuti pelatihan 

b. Antusiasme dan keinginan yang kuat dari peserta untuk menekuni dan memahami materi yang 
diberikan dengan baik. 

c. Guru-guru bisa mengikuti kegiatan dari rumah masing-masing menggunakan aplikasi zoom meeting. 
2  Faktor Penghambat 

Faktor-faktor yang menghambat  terlaksananya  pengabdian kepada masyarakat adalah: 
a. Dari target Peserta 20 orang yang hadir pada saat kegiatan hanya 17 orang, hal ini dimungkinkan 

karena masih dalam keadaan pandemi covid-19. 
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b. Membutuhkan waktu yang relatif lama dalam memahami materi yang diberikan apalagi pemberian 
materi lewat daring, jadi agak sulit untuk guru-guru praktek langsung karena keterbatasan perangkat. 

Karena pemberian kegiatan via daring dikarenakan Kota Jayapura dalam keadaan PPKM level 4, sehingga 
banyak guru-guru terkendala oleh perangkat dan jaringan yang kurang mendukung. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian bagi guru-guru SD Negeri Inpres Perumansa I Waena dirasakan oleh 
TIM  pelaksana maupun peserta dan  sangat memuaskan. Dengan indikator kehadiran peserta dan antusias peserta 
pelatihan cukup baik.  Suasana belajar dan tutorial cukup bagus. Semua peserta mengikuti dari awal sampai akhir. 

 

2. Saran 

Setelah kegiatan dilaksanakan, disarankan kepada guru-guru agar mengembangkan terus pembuatan media 
pembelajaran yang interaktif dalam meningkatkan profesionalismenya yang sekaligus akan meningkatkan 
wawasannya sebagai pendidik.  Para pejabat di dinas pendidikan Kota Jayapura dan kepala sekolah agar terus 
memotivasi para guru supaya terus berinovasi dalam membuat media pembelajaran untuk kemajuan para guru dan 

siswanya. 
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Abstrak 

Desa Bareng terletak pada ketinggian 635,27 m dpl dan berada pada kawasan lereng gunung 

Wilis yang menyebabkan desa Bareng memiliki lahan yang banyak menghasilkan produk 

tanaman berkualitas salah satunya buah durian. Setiap tahunnya Desa Bareng menghasilkan 

sampai dengan 15,5 ton/Ha buah durian (Badan Pusat Statistik, 2020). Namun potensi besar 

yang dimiliki desa Bareng ini belum dapat dimanfaatkan secara baik dan efektif untuk kemajuan 

desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Bareng. Tujuan pengabdian kepada 

masyarakat ini yaitu untuk mengetahui kendala yang dihadapi masyarakat Desa Bareng dalam 

mengelola pertanian durian serta memberikan alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi. 

Metode yang digunakan pada pengabdian kepada masyarakat ini meliputi identifikasi potensi 

masalah, proses dan analisis kebutuhan masyarakat, penyusunan program Bersama masyarakat, 

penetapan khalayak sasaran, perumusan dan penyusunan indikator keberhasilan, serta 

pelaksanaan program dan evaluasi. Hasil dari pengabdian masyarakat ini diperoleh informasi 

bahwa kendala yang dihadapi petani durian di desa Bareng yaitu : (1) belum adanya organisasi 

tani yang dapat mengakomodir kebutuhan petani durian, (2) keterbatasan pengetahuan dan 

keterampilan petani dalam pengimplementasian intensifikasi produksi dan adopsi teknologi 

bertani sehingga mengurangi tingkat produktivitas, (3) kurangnya promosi, sehingga segmen 

wisatawan yang selama selama ini masih bersifat perorangan dan belum dikelola secara 

profesional, dan (4) adanya intervensi tengkulak yang menyebabkan pendapatan petani menipis, 

Akumulasi masalah yang ada berdampak pada belum optimalnya produktivitas lahan, yang 

berakibat pula pada minimnya pendapatan petani. Berdasar uraian diatas maka tim memberikan 

solusi berupa pemberdayaan masyarakat di Desa Bareng Kecamatan Sawahan Kabupaten 

Nganjuk dalam mengembangkan Agrowisata Kampung Durian. Program pemberdayaan akan 

dimulai dengan pembentukan kelompok tani durian, sosialisasi potensi agrowisata, pelatihan 

pertanian durian, pelatihan potensi fisik sosial budaya, perencanaan partisipatif agrowisata, dan 

pengembangan agrowisata. 

Kata Kunci: agrowisata, durian, nganjuk, PHP2D 
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I. PENDAHULUAN 

Pandemi covid 19 yang terjadi satu tahun terakhir memberikan dampak    besar di segala bidang, tidak terkecuali 

bidang perekonomian. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada Tahun 2020 Indonesia mengalami penurunan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32%. Penurunan tersebut cukup signifikan dan jika tidak segera diatasi akan 

menimbulkan efek domino dari kesehatan sampai masalah sosial dan ekonomi (Dewi Wuryandani, 19:2020). Perlu 

adanya upaya nyata dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional diantaranya melalui sektor 

perdagangan, wisata, pertanian, dan perkebunan yang saat ini sedang lesu. 

Dampak pandemi covid 19 juga dirasakan oleh seluruh masyarakat, salah satunya adalah masyarakat di Desa 

Bareng Kabupaten Nganjuk. Desa Bareng adalah cakupan wilayah kecamatan Sawahan, berada di paling selatan 

Kabupaten Nganjuk. Karena terletak pada ketinggian 635,27 m dpl dan berada pada kawasan lereng gunung Wilis 

menyebabkan Desa Bareng memiliki lahan yang subur dan banyak menghasilkan produk tanaman berkualitas, 

salah satunya yaitu buah durian Desa Bareng dikenal sebagai salah satu penghasil terbesar durian varietas unggul 

di Jawa Timur. Setiap tahunnya Desa Bareng menghasilkan sampai dengan 15,5 ton/Ha buah durian (Badan Pusat 

Statistik, 2020). Potensi ini perlu diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, serta peningkatan 

sarana dan prasarana sehingga dapat mengelola potensi alam yang dimilikinya secara optimal. 

Strategi pengembangan agrowisata yang ada di Desa Bareng sangat penting dilakukan untuk mengoptimalkan 

potensi daerah yang dimiliki serta untuk mendongkrak ekonomi masyarakat setempat, utamanya pada saat pandemi 

covid – 19 seperti sekarang. Untuk mengetahui secara pasti mengenai kondisi masyarakat dan lingkungan desa 

Bareng, tim penyusun melakukan survey berupa wawancara dengan Kepala Desa Bareng dan beberapa petani 

durian, serta observasi lapangan. Hasil survey yang dilakukan oleh tim pengusul diperoleh informasi bahwa sebesar 

79% masyarakat Desa Bareng memiliki mata pencaharian sebagai petani, dimana 46,8% diantaranya merupakan 

petani durian. Hal ini dikarenakan luas lahan pertanian yang dimiliki lebih besar dibanding dengan lahan yang 

dijadikan sebagai pemukiman. Potensi cuaca dan lahan juga sangat mendukung untuk tanaman durian dapat tumbuh 

subur, sebagaimana disampaikan Siti Nutfah (85:2015) bahwa durian sangat cocok pada iklim basah dengan suhu 

25-32 derajat celcius dan berada sampai ketinggian 800 m dpl. 
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Selanjutnya hasil survey juga menunjukkan beberapa masalah yang dialami desa Bareng dalam melakukan 

pengembangan agrowisata diantaranya: (1) belum adanya organisasi tani yang dapat mengakomodir kebutuhan 

petani durian, (2) keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengimplementasian intensifikasi 

produksi dan adopsi teknologi bertani sehingga mengurangi tingkat produktivitas, (3) kurangnya promosi, sehingga 

segmen wisatawan yang selama selama ini masih bersifat perorangan dan belum dikelola secara profesional, dan (4) 

adanya intervensi tengkulak yang menyebabkan pendapatan petani menipis, Akumulasi masalah yang ada 

berdampak pada belum optimalnya produktivitas lahan, yang berakibat pula pada minimnya pendapatan petani. 

Berdasar uraian diatas maka tim penyusun memberikan solusi berupa pemberdayaan masyarakat di Desa 
Bareng Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dalam mengembangkan Agrowisata Kampung Durian. Program 
pemberdayaan akan dimulai dengan pembentukan kelompok tani durian, sosialisasi potensi agrowisata, pelatihan 
pertanian durian, pelatihan potensi fisik sosial budaya, perencanaan partisipatif agrowisata, dan pengembangan 
agrowisataPandemi covid 19 yang terjadi satu tahun terakhir memberikan dampak besar di segala bidang, tidak 
terkecuali bidang perekonomian. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada Tahun 2020 Indonesia mengalami 
penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,32%. Penurunan tersebut cukup signifikan dan jika tidak segera diatasi 
akan menimbulkan efek domino dari kesehatan sampai masalah sosial dan ekonomi (Dewi Wuryandani, 19:2020). 
Perlu adanya upaya nyata dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional diantaranya melalui sektor 
perdagangan, wisata, pertanian, dan perkebunan yang saat ini sedang lesu. 

Dampak pandemi covid 19 juga dirasakan oleh seluruh masyarakat, salah satunya adalah masyarakat di 
Desa Bareng Kabupaten Nganjuk. Desa Bareng adalah cakupan wilayah kecamatan Sawahan, berada di paling 
selatan Kabupaten Nganjuk. Karena terletak pada ketinggian 635,27 m dpl dan berada pada kawasan lereng gunung 
Wilis menyebabkan Desa Bareng memiliki lahan yang subur dan banyak menghasilkan produk tanaman berkualitas, 
salah satunya yaitu buah durian Desa Bareng dikenal sebagai salah satu penghasil terbesar durian varietas unggul 
di Jawa Timur. Setiap tahunnya Desa Bareng menghasilkan sampai dengan 15,5 ton/Ha buah durian (Badan Pusat 
Statistik, 2020). Potensi ini perlu diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, serta peningkatan 
sarana dan prasarana sehingga dapat mengelola potensi alam yang dimilikinya secara optimal. 

Strategi pengembangan agrowisata yang ada di Desa Bareng sangat penting dilakukan untuk 
mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki serta untuk mendongkrak ekonomi masyarakat setempat, utamanya 
pada saat pandemi covid – 19 seperti sekarang. Untuk mengetahui secara pasti mengenai kondisi masyarakat dan 
lingkungan desa Bareng, tim penyusun melakukan survey berupa wawancara dengan Kepala Desa Bareng dan 
beberapa petani durian, serta observasi lapangan. Hasil survey yang dilakukan oleh tim pengusul diperoleh informasi 
bahwa sebesar 79% masyarakat Desa Bareng memiliki mata pencaharian sebagai petani, dimana 46,8% 
diantaranya merupakan petani durian. Hal ini dikarenakan luas lahan pertanian yang dimiliki lebih besar dibanding 
dengan lahan yang dijadikan sebagai pemukiman. Potensi cuaca dan lahan juga sangat mendukung untuk tanaman 
durian dapat tumbuh subur, sebagaimana disampaikan Siti Nutfah (85:2015) bahwa durian sangat cocok pada iklim 
basah dengan suhu 25-32 derajat celcius dan berada sampai ketinggian 800 m dpl. 

Selanjutnya hasil survey juga menunjukkan beberapa masalah yang dialami desa Bareng dalam melakukan 
pengembangan agrowisata diantaranya: (1) belum adanya organisasi tani yang dapat mengakomodir kebutuhan 
petani durian, (2) keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengimplementasian intensifikasi 
produksi dan adopsi teknologi bertani sehingga mengurangi tingkat produktivitas, (3) kurangnya promosi, sehingga 
segmen wisatawan yang selama selama ini masih bersifat perorangan dan belum dikelola secara profesional, dan 
(4) adanya intervensi tengkulak yang menyebabkan pendapatan petani menipis, Akumulasi masalah yang ada 
berdampak pada belum optimalnya produktivitas lahan, yang berakibat pula pada minimnya pendapatan petani. 

Berdasar uraian diatas maka tim penyusun memberikan solusi berupa pemberdayaan masyarakat di Desa 
Bareng Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dalam mengembangkan Agrowisata Kampung Durian. Program 
pemberdayaan akan dimulai dengan pembentukan kelompok tani durian, sosialisasi potensi agrowisata, pelatihan 
pertanian durian, pelatihan potensi fisik sosial budaya, perencanaan partisipatif agrowisata, dan pengembangan 
agrowisata 

 

II. METODOLOGI 

Penelitian ini dilakukan  di Desa Bareng Kecamatan Sawahan. Penelitian ini  dilakukan selama 6 (enam) 
bulan yaitu pada bulan Juli 2021 sampai bulan Desember 2021. Lokasi ini telah dipertimbangkan dengan sangat 
matang ditinjau dari potensi fisik dan sumebr daya alam yang dapat menjadi daya tarik  ditambah dengan kualitas 
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durian yang terkenal berkualitas baik. Sehingga, Desa Bareng Kecamatan Sawahan ini sangat cocok untuk 
dikembangkan menjadi agrowisata baru di Kota Nganjuk.  

Metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data  menggunakan data 
primer. Dimana  data primer merupakan data yang diambil secara langsung dengan cara mendatangi tempat 
penelitian dan melakukan wawancara serta pengisian angket  bagi responden yang terpilih dan memiliki kontribusi 
besar bagi pembentukan  agrowisata kampung durian. Beberapa responden yang kami pilih adalah  

1. 5 orang pemerintah Desa Bareng yaitu kepala desa Bareng 
2. 20 orang warga Desa Bareng meliputi ketua dan wakil pemuda karang taruna desa bareng, ketua PKK 

desa bareng dan 5 orang petani durian desa bareng 
3. 11 orang pengelola objek wisata dari Desa Bareng. 

 
Metode analisis yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode SWOT. Dimana menurut 

Rangkuti (2015) “Analisis SWOT yaitu membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman 
(threats) dengan faktor internal kekuatan (strengths), dan kelemahan (weaknesses). Dalam melakukan 
pertimbangan profesional pada analisis faktor strategis internal dan eksternal memiliki pembatas. Pembobotan pada 
lingkungan internal tingkat kepentingannya didasarkan pada besarnya pengaruh faktor strategis terhadap posisi 
strategisnya, sedangkan pada lingkungan eksternal didasarkan pada kemungkinan memberikan dampak terhadap 
faktor strategisnya”.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari pengisian angket yang telah dilakukan, diperoleh data sebagai berikut :  

PENYATAAN RESPONDEN 

IYA TIDAK 

Pemahaman masyarakat desa bareng mengenai sambung pucuk setelah 
diadakannya sosialisasi 

80% 20% 

Kepuasan terhadap kegiatan praktik sambung pucuk durian yang telah dilaksanakan 
di desa bareng 

80% 20% 

Persetujuan atas terbentuknya tim pengembangan kampung durian desa bareng 100% 0 

Persetujuan masyarakat desa bareng untuk membantu pengembangan kampung 
durian 

100% 0 

Pemahaman masyarakat terhadap potensi fisik desa bareng 60% 40% 

Pengaruh pelaksanaan pengembangan kampung durian desa bareng terhadap 
perenomian masyarakat desa 

100% 0 

Pandangan masyarakat desa bareng terhadap kelancaran kegiatan agrowisata 
kampung durian 

87% 13% 

1. Dari data angket diatas tentang pemahaman masyarakat desa bareng mengenai sambung pucuk 
setelah diadakannya sosialisasi menunjukkan bahwa 80% dari masyarakat desa bareng telah 
memahami tentang sambung pucuk durian. 

2. Dari data angket diatas tentang Kepuasan terhadap kegiatan praktik sambung pucuk durian yang 
telah dilaksanakan di desa bareng menunjukkan bahwa 80% dari masyarakat desa bareng telah 
menyatakan kepuasannya terhadap kegiatan sambung pucuk durian. 

3. Dari data angket diatas tentang Persetujuan atas terbentuknya tim pengembangan kampung durian 
desa bareng menunjukkan bahwa 100% dari masyarakat menyatakan kesetujuannya. 

4. Dari data angket diatas tentang Persetujuan masyarakat desa bareng untuk membantu 
pengembangan kampung durian menunjukkan bahwa 100% dari masyarakat menyatakan 
kesetujuannya untuk membantu pengembangan kampung durian. 

5. Dari data angket diatas tentang Pemahaman masyarakat terhadap potensi fisik desa bareng 
menunjukkan bahwa 60% dari masyarakat telah memahami potensi fisik desa bareng 

6. Dari data angket diatas tentang Pengaruh pelaksanaan pengembangan kampung durian desa bareng 
terhadap perenomian masyarakat desa menunjukkan bahwa 100% dari masyarakat menyatakan 
bahwa pelaksanaan kampung duran sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat desa 
bareng. 
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7. Dari data angket di atas tentang Pandangan masyarakat desa bareng terhadap kelancaran kegiatan 
agrowisata kampung durian menunjukkan bahwa 87% dari masyarakat menyatakan bahwa 
agrowisata kampung durian akan berjalan dengan lancar. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Kesimpulan dan kebaruan dari pengabdian masyarakat ini diperoleh informasi bahwa kendala yang dihadapi 
petani durian di desa Bareng yaitu : (1) belum adanya organisasi tani yang dapat mengakomodir kebutuhan petani 
durian, (2) keterbatasan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengimplementasian intensifikasi produksi dan 
adopsi teknologi bertani sehingga mengurangi tingkat produktivitas, (3) kurangnya promosi, sehingga segmen 
wisatawan yang selama selama ini masih bersifat perorangan dan belum dikelola secara profesional, dan (4) adanya 
intervensi tengkulak yang menyebabkan pendapatan petani menipis, Akumulasi masalah yang ada berdampak pada 
belum optimalnya produktivitas lahan, yang berakibat pula pada minimnya pendapatan petani. Selanjutnya 
berdasarkan angket diperoleh informasi bahwa terdapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat 
setelah dilakukannya sosialisasi agrowisata dan pelatihan sambung pucuk durian di desa Bareng. Selanjutnya 
temuan yang didapatkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu kurangnya pemasaran dan 
pengetahuan mengenai teknologi dan informasi. 
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Abstrak 

Masa pandemi Covid-19 merupakan masa yang sulit bagi setiap warga masyarakat. Pandemi 

Covid ini telah menggerogoti sendi-sendi perekonomian, tidak luput juga bagi para pelaku usaha 

dan UMKM. Di tengah masa yang sulit ini, UMKM sebagai pilar perekonomian masyarakat 

menghadapi kendala dan kesulitan untuk bertahan. Kegiatan pengabdian ini dilakukan sebagai 

pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh mahasiswa didampangi dosen 

pembimbing lapangan Universitas Suryakancana. Melalui serangkaian kegiatan penjaringan 

informasi dari mahasiswa, di dalam kegiatan pengabdian ini kami menemukan kendala pokok 

bagi kelompok khususnya produk yoghurt untuk bisa tetap berproduksi di tengah situasi ini. 

Metode pengabdian yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam pengabdian ini adalah observasi partisipatif dengan langkah eksploratif; yaitu 

melakukan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang direkomendasikan untuk memperoleh data 

deskriptif. Hasil wawancara dengan seorang pelaku UMKM Produk yoghurt memperoleh hasil 

bahwa kebutuhan yang mendesak di masa pandemi dan memasuki era kenormalan baru saat ini 

adalah metode pemasaran atau promosi yang lebih efektif. Arah pelaksanaan pengabdian 

disesuaikan dengan kebutuhan kelompok untuk melakukan promosi produk melalui media 

digital dan E-Commerce. Hasil pengabdian dari UMKM produk yoghurt untuk bisa 

memanfaatkan platform atau tools yang berkembang saat ini seperti e-commerce dan digital 

marketin. Selain itu, luaran yang akan dihasilkan melalui program pengabdian adalah para 

pelaku UMKM produk yoghurt mampu membuat konten promosi dan desain media digital. 

Pendampingan pembuatan modul konten digital merupakan bentuk pemberdayaan dan edukasi 

komunitas. Melalui kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan peningkatan omzet penjualan 

produk yoghurt di Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur. 

 

Kata Kunci: strategi pemasaran, umkm, yoghurt 
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I. PENDAHULUAN 

Awal tahun 2020 menjadi tahun yang sulit bagi seluruh warga dunia, karena dunia dilanda oleh pandemi COVID-19 

yang melumpuhkan segala bentuk aspek kehidupan. Korban jiwa berjatuhan, tatanan hayati berubah dan runtuhnya 

perekonomian makro juga mikro (Sita et.al, 2020). Bahkan hal ini dirasakan sampai pada tahun 2021 sehingga 

menyebabkan banyak perubahan pada sistem tata kelola. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini 

juga mengalami kendala besar terkait dengan kebijakan yang diluncurkan bagi warga masyarakat untuk diam 

dirumah, membatasi interaksi langsung dengan sesama, serta pembatasan untuk kegiatan-kegiatan perkumpulan 

(Sita et.al, 2020). Hal ini yang melandasi kolaborasi antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan salah satu 

mahasiswa dari Desa Cipendawa serta salah satu pelaku usaha UMKM yang mempunyai produk yoghurt untuk 

mencoba memformat ulang rencana kegiatan PKM dan menemukan esensi vital kelompok Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) bagaimana kelompok dapat dibantu untuk tetap bergerak dan berproduksi meskipun dengan 

banyak keterbatasan.  

Pandemi COVID-19 tidak hanya mengubah kesehatan berbagai Gaya hidup di Indonesia, tetapi juga mempengaruhi 

sendi-sendi perekonomian. Di era pandemi saat ini UMKM merupakan kekuatan ekonomi nasional. UMKM memiliki 

peranan yang cukup besar dalam memperluas kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Selain itu UMKM 

berperan penting sebagai penyedia jaring pengaman nasional terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah 

untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Program PKM ini membuka kesempatan kepada UMKM Di Desa 

Cipendawa khusunya produk Yoghurt untuk tetap produktif pada masa pandemi Covid-19, maupun menyambut era 

kenormalan baru (Febrianto et.al, 2020)  

Untuk meningkatkan kinerja UMKM Di Desa Cipendawa dibutuhkan perubahan strategi pemasaran. Diharapkan 

melalui perubahan strategi pemsasaran tetap Akan menggerakan perekonomian produk yoghurt yang ada di desa 

Cipendawa. Untuk mewujudkan strategi pemasaran digital dibutuhkan beberapa aspek yang mendukung 

keberhasilannya (Haryanti et.al, 2020). Adapun manfaat dari program ini antara lain adalah:  

a. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan UMKM DI Desa Cipendawa dalam melakukan pilihan strategi 

pemasaran produk yang lebih efektif, efisien dan memiliki jangkauan luas selama masa pandemi dan menyambut 

era kenormalan baru. 

b. Menginisasi dan mengimplementasikan model inovasi triple helix (pemerintah, akademisi dan UMKM). 

c. Menginisisasi promosi melalui media digital yang dapat dikembangkan bersama UMKM di Desa Cipendawa.  

Diharapkan agar kegiatan ini dapat memberikan kontribusi bagi UMKM Produk Yoghurt di Desa Cipendawa untuk 

tetap bertahan dan berproduksi di tengah kesulitan perekonomian akibat dari situasi pandemic Covid-19 yang dialami 

masyarakat Indonesia dan dunia. 

Melalui pengembangan pemasaran dan promosi produk yoghurt dengan menggunakan media digital harapannya 

dapat memperluas jangkauan produk kepada masyarakat yang saat ini masih terbatas mobilitasnya. Melalui konten 

digital yang dikemas dalam promosi produk e-commerce maupun sosial media yang mana warga masyarakat lebih 

mudah mengakses informasi khususnya mengenai produk yoghurt.Perubahan strategi pemasaran dan promosi ini 

tentu saja harus diimbangai dengan kesiapan dari produk yoghurt untuk juga siap mempelajari strategi pasar online 

shopping yang cukup beragam. Adapun pelaksanaan PKM ini dilaksanakan di Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur – 

Jawa Barat. 
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II. METODOLOGI 

Jenis pengabdian yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut (Semiawan, 2010) metode penelitian 

kualitatif merupakan jenis metode penelitian yang paling cocok untuk menangkap persepsi manusia hanya 

melalui kontak langsung dan pikiran terbuka serta melalui proses induktif dan interaksi simbolik yang 

dapat dikenali dan dipahami manusia. Pengabdian Kepada Masyrakat (PKM) dilakukan di Desa 

Cipendawa, Kabupaten Cianjur  dengan subjek pengabdian berupa UMKM.  Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam pengabdian ini adalah observasi partisipatif dengan langkah eksploratif; yaitu 

melakukan salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang direkomendasikan untuk memperoleh data 

deskriptif (Gunawan, 2017). Sumber data yang digunakan adalah data. Terutama berupa observasi dan 

data sekunder berupa data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan dalam bentuk buku dan hasil 

pengabdian atau penelitian sebelumnya tentang UMKM oleh pihak lain. Melakukan observasi partisipatif 

dan melihat melalui dokumen-dokumen yang ada, kemudian dilakukan analisis data di lapangan yang 

berhubungan dengan teori, pendapat ahli dan hasil penelitian sebelumnya, yang juga terangkum dalam 

hasil pengabdian dan dibuat rekomendasi hasil pengabdian yang dapat diadopsi oleh UMKM. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan pantauan, rata-rata UMKM produk yoghurt mengalami penurunan penjualan selama masa 

COVID-19. Hal ini terjadi karena menurunnya aktivitas di luar rumah, kesulitan sumber bahan Baku 

akibat pembatasan transportasi, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang tersedia 

di luar rumah, khususnya di bidang kuliner. UMKM Produk yoghurt yang merupakan salah satu produk 

yang paling terkenal di desa Cipendawa juga memberikan kesempatan kerja bagi warga sekitar, namun 

dengan adanya COVID-19 ini sebagian sudah mulai merumahkan pekerja sementara karena 

perusahaan/usahanya harus tutup sementara. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan UMKM, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

 

E-Commerce 

Di tengah pandemi Covid-19 ini, penjualan langsung umumnya menurun karena pola masyarakat yang berdiam diri di 

rumah. Selain itu, banyak UMKM yang memilih untuk tidak membuka toko atau usahanya karena adanya pembatasan 

jam buka atau penerapan pembatasan sosial yang ekstensif. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa 

daerah yaitu salah satu cara yang dilakukan untuk mempertahankan bisnis, menjangkau lebih banyak konsumen dan 

meningkatkan pangsa pasar UMKM adalah dengan memperluas jaringan melalui penjualan e-commerce. 

E-commerce adalah proses jual-beli produk secara elektronik oleh konsumen dan dari satu perusahaan ke perusahaan 

lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi komersial (Laudon dan Traver, 2016). E-commerce 

yang semula merupakan mekanisme ritel online, kini memiliki arti yang lebih luas. Menurut (Laudon dan Traver, 2016) 

perdagangan elektronik telah menciptakan pasar digital baru dengan harga yang lebih transparan, akses yang lebih 

mudah, dan pasar global dengan perdagangan yang sangat efisien. Meskipun tidak sempurna, perdagangan elektronik 

berdampak langsung pada hubungan antara perusahaan atau pelaku perdagangan dengan pemasok, pelanggan, pesaing 

dan mereka dapat dengan mudah melakukan pemasaran produk atau menggunakan metode pemasaran komersial 
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lainnya. Beberapa e-commerce yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM di Indonesia, seperti Shopee, Tokopedia, 

Bukalapak, OLX, Gojek, Lazada, dll. 

Penelitian (Helmalia dan Afrinawati, 2018) dan (Setyorini et al., 2019) menyatakan bahwa e-commerce berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja dan pendapatan UMKM. Bagi perusahaan, e-commerce 

berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap peningkatan kinerja pemasaran. Dalam hal ini disarankan kepada 

pelaku usaha yang dapat berdagang di e-commerce namun membutuhkan bantuan dari pemerintah atau profesional dan 

pendidikan untuk dapat membimbing pelaku usaha agar memiliki pengetahuan yang cukup dan bagaimana 

memanfaatkan e-commerce secara maksimal. Perdagangan di era revolusi industri 4.0 para pelaku usaha seharusnya 

memang sudah bergerak ke perdagangan secara e-commerce  karena  pola  pedagangan  dan  pembelanjaan  dari  

konsumen yang sudah mulai bergeser, ditambah lagi adanya pandemi COVID-19  yang  menjadikan perdagangan 

e-commerce sudah menjadi pilihan yang  baik  untuk  para  pelaku  UMKM  untuk bisa tetap bertahan bahkan 

berpotensi untuk dapat menjangkau pangsa pasar baru. 

Penelitian (Hanum dan Sinarasri, 2017) dan (Ningtyas et al., 2015) mengungkapkan bahwa perdagangan 

elektronik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM. Selain itu, 

penggunaan teknologi dalam implementasi bisnis dapat mengurangi biaya dan membantu pencapaian 

tujuan bisnis. Menurut Hoffman dan Fodor dalam (Pradana, 2016), perdagangan elektronik dapat berhasil 

dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip 4C, yaitu: koneksi (connection), kreasi (creation), 

konsumsi (consumption) dan kontrol (control). Prinsip-prinsip tersebut dapat memotivasi dan 

meningkatkan laba atas investasi (ROI) perusahaan, yang dapat diukur melalui partisipasi aktif, seperti 

komentar atau penilaian dari konsumen, dan dibagikan atau direkomendasikan kepada pengguna lain.  

Tujuan utama dari penggunaan e-commerce oleh pelaku UMKM untuk dapat meningkatkan keuntungan 

tentunya, namun di luar itu ada tujuan lain yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku komersial, antara 

lain kemungkinan meraih pangsa pasar yang lebih besar, yang sebelumnya hanya sebatas penjualan di 

wilayah tertentu, dengan adanya E-Commerce menjangkau konsumen baru, menjadikan e-commerce 

sebagai portal penjualan dengan membangun relasi dan menciptakan konsep pasar baru, menggunakan 

sistem pemasaran yang lebih efektif dan juga menjadikan e-commerce sebagai media pembelajaran. 

Pelaku UMKM juga dapat melihat, mengamati dan mengambil alih penjualan pesaing. 

 

Digital Marketing 

Di tengah pandemi COVID-19, khususnya di Indonesia, penjualan UMKM menurun tajam. 

Berkurangnya jumlah konsumen di berbagai sektor dan industri menuntut para pelaku UMKM untuk 

dapat memasarkan produknya secara optimal dan berpikir kreatif dan inovatif. Bisnis dan salah satu 

usaha produk dapur yang bisa digeluti oleh para pelaku UMKM adalah digital marketing. Era digital 

yang berkembang pesat saat ini tidak bisa dihindari. Pakar pemasaran Yuswohadi menunjukkan bahwa 

pelaku UMKM harus dapat memaksimalkan manfaat dari perkembangan digital jika ingin bertahan 

(Purwana et al., 2017). 

Pemasaran digital adalah kegiatan periklanan dan pencarian pasar melalui media digital online dengan 

menggunakan berbagai cara seperti jejaring sosial (Purwana et al., 2017). Metode pemasaran digital yang 
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sering digunakan para pelaku usaha adalah dengan menggunakan media sosial sebagai pemasarannya 

yaitu melalui Instagram, Facebook, Twitter dan banyak lagi. Selain itu, pemasaran digital juga dapat 

digunakan dalam e-commerce dan banyak media lainnya. Kemajuan teknologi yang pesat juga membuat 

perusahaan perlu memahami dan mempelajari pemasaran digital UMKM. 

Penelitian (Hendawan et. al., 2019) menunjukkan bahwa digital marketing berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap peningkatan kinerja penjualan UMKM. 70% pengusaha kreatif mengatakan bahwa pemasaran digital 

Akan menjadi platform komunikasi terpenting dalam pemasaran dan toko offline Akan saling melengkapi karena 

kemudahan dan kemungkinan pemasaran digital menjangkau lebih banyak konsumen. Hal ini juga sejalan dengan 

penelitian (Purwana et al., 2017) yang mengatakan bahwa para pelaku ekonomi perlu mengembangkan keberanian 

untuk mencoba hal-hal baru seperti digital marketing agar para pelaku UMKM juga dapat mulai membangun 

jejaring sosial secara rutin melalui promosi hingga membangun kepercayaan diri dan meningkatkan kreativitas 

pemasaran tentunya. 

Adapun cara lain yang lebih efektif dan langsung bisa  diaplikasikan oleh para pelaku UMKM khusunya 

produk yoghurt diantaranya:  

1. New rules & new plan (aturan dan rencana baru) yaitu merubah secara total mulai dari segmentasi 

pasarnya, channelsnya, budgetnya, dsb. Kita rubah menjadi aturan-aturan baru agar usaha kita bisa 

survive ditengah pandemi ini. 

2. Ubah semua strategi marketing outbond (offline) ke inbound marketing (online). Misalnya daftarkan 

usaha ke Google my business, karena itu otomatis akan muncul di dalam halaman Google, dan bisa 

didapatkan oleh khalayak banyak, dan pemesanan bisa didapatkan diseluruh area, salah satunya dengan 

cara di kirim Grab ataupun Gojek.  

3. Improve customer experience dan loyalty program anda. Yaitu dengan mempertahankan customer yang 

loyal, dengan cara memberikan promo-promo terbaik untuk mereka. 

4. Fokus kepada core bisnis. Contohnya dengan cara berjualan secara online, dan melakukan kerjasama 

dengan online transportation seperti Grab, Gojek, dan juga Ngojek. 

5. Strategi menggunakan email marketing. Salah satu caranya yaitu daftarkan usaha anda melalui Google 

my business. Dengan mengubah domain email personal menjadi perusahaan, contohnya 

idris@loveyoghurt.com.  Dan menyebarluaskannya melalui broadcast email dan sosial media kepada 

customer loyalty. 

Dalam digital marketing, pelaku UMKM khususnya produk yoghurt harus selalu belajar dan berpikir terbuka 

terhadap perkembangan teknologi. Tentunya, digital marketing juga mempertimbangkan penggunaan media 

yang sesuai dan metode komunikasi yang sesuai yang disesuaikan dengan segmen atau pangsa pasar yang 

dipilih. Lebih efektif dan tidak terganggu. 

Perbaikan Kualitas Produk Dan Pelayanan 

Di tengah pandemi COVID-19 ini, konsumen menjadi lebih berhati-hati dalam penggunaan barang dan 

jasa serta kepercayaan konsumen terhadap barang dan jasa yang dijual oleh pelaku komersial menurun. 

Selain itu, pembatasan konsumen untuk melakukan pembelian langsung juga berdampak pada penurunan 

jumlah pembelian konsumen secara signifikan. Produk yoghurt yang ada di Desa Cipendawa 

dimaksudkan untuk meningkatkan kembali penjualan produk UMK dan memperkuat kepercayaan 

konsumen serta mengkomunikasikan kualitas produk secara intensif. 

mailto:idris@loveyoghurt.com
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Penelitian (Lestari dan R, 2019) dan (Tripayana dan Pramono, 2020) menegaskan bahwa peningkatan 

kualitas produk dan layanan berdampak positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen dan 

menciptakan loyalitas konsumen bagi pemangku kepentingan UMKM. Kualitas dan peningkatan 

produknya untuk membangun kepercayaan konsumen. Kualitas produk didefinisikan sebagai 

kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen (Kotler, Philip dan 

Armstrong, 2012). Penyesuaian kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen secara teratur. (Garvin, 

1998) ada delapan dimensi untuk menentukan kualitas produk, yaitu (1) kinerja produk, atau seberapa 

baik produk dapat diukur. (2) Fitur atau atribut tambahan yang melengkapi dan meningkatkan fungsi 

produk. (3) Keandalan atau kemampuan produk untuk menahan perubahan potensial dalam lingkungan 

bisnis selama periode waktu tertentu. (4) Kesesuaian, atau seberapa baik produk memenuhi standar 

industri yang ada. (5) Durability atau keawetan produk dari segi teknis dan nilai ekonomis. (6) Mudah 

memperbaiki produk ketika ada masalah dan dapat segera diperbaiki. (7) Estetika produk, yaitu 

bagaimana produk terlihat, terdengar atau terasa. (8) Persepsi terhadap kualitas produk, termasuk reputasi 

merek dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Bentuk peningkatan kualitas 

produk yang bisa dilakukan adalah melakukan control mutu produk lebih detail dan menjamin kebersihan dan 

keamanan produk.  Selain itu pelaku UMKM khususnya produk yoghurt dapat menyesuaikan ketahanan 

produk dan kemasan karena penjualan sekarang lebih sering menggunakan penjualan secara online sehingga daya 

tahan dan keamanan produk harus lebih ditingkatkan. 

Selain meningkatkan kualitas produk, pelaku UMKM juga dapat meningkatkan kualitas layanan produk 

yoghurt dan menambah jenis layanan seperti delivery order dan layanan pembelian secara online dan 

melalui layanan hotline. UMKM dapat menggunakan pengiriman produknya secara langsung, misalnya 

jasa pengiriman sendiri, atau aplikasi seperti Gojek, Greif, dll. Dalam memberikan jasa pengiriman, para 

pelaku ekonomi juga meningkatkan standar pelayanannya dengan meningkatkan dan memastikan 

kebersihan produknya. Untuk layanan dapat dikembangkan melalui sarana online dan penggunaan 

kegiatan layanan online agar lebih efisien dan memungkinkan operasi bisnis seperti biasa. Pelayanan 

yang baik dapat menanamkan kepercayaan konsumen, sehingga lambat laun dapat menimbulkan 

kepuasan dan loyalitas yang ragu-ragu. 
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IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Pandemic covid-19  yang terjadi pada Indonesia berdampak dalam ketidakstabilan pada perekonomian terutama 

dalam UMKM khususnya produk yoghurt yang berada di Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur.Pelaku UMKM 

dari produk yoghurt ini mengalami pengaruh pribadi berupa penurunan omset penjualan dikarenakan  adanya  

himbauan  pemerintah  dan  penerapan  PSBB yg  mengharuskan masyarakat  buat  tetap  dirumah  sebagai 

akibatnya relatif banyak UMKM  yang wajib  berhenti beroperasi buat sementara waktu. Oleh karena itu, pelaku 

UMKM produk yoghurt wajib  mempunyai taktik buat bisa bertahan pada  tengah  pandemi  ini  dan  dituntut  

buat  bisa  menyesuaikan  diri terhadap syarat yg terjadi. 

Ada beberapa strategi bertahan yang di rekomendasikan yang dapat di lakukan UMKM untuk dapat 

mempertahankan bisnisnya, yaitu (1) melakukan penjualan melalui ecommerce karena masyarakat 

sekarang banyak beralih ke belanja online.(2) Melakukan pemasaran produk dengan memanfaatkan 

teknologi digital (digital marketing) untuk dapat menjangkau lebih banyak konsumen.(3) Memanfaatkan 

google my business sebagai tools untuk mengembangkan bisnis lebih luas (4).Melakukan perbaikan 

kualitas produk dan kualitas serta jenis layanan. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Pandemi Covid 19 yang telah berlangsung dari awal tahun 2020 telah menyebabkan para 

siswa mengikuti pembelajaran dari rumah melalui jaringan internet, yang dikenal dengan belajar pembelajaran 

jarak jauh (PJJ). Dalam PJJ, siswa dituntut untuk memiliki strategi belajar yang baik untuk menyesuaikan diri 

dengan keadaan. Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam proses belajar PJJ adalah self regulated 

learning (SRL) atau kemampuan meregulasi diri dalam belajar atau belajar mandiri. 

Tujuan: Pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan kepada para siswa bertujuan untuk memperluas 

wawasan siswa mengenai strategi belajar SRL sehingga dapat menjadi pembelajar mandiri terutama pada masa  

PJJ. 

Metodologi: Partisipan dalam pelatihan ini adalah seluruh siswa kelas 6 di SDIT “X” yang berjumlah 68 orang, 

terdiri dari 33 orang laki-laki dan 35 orang perempuan dengan rentang usia 10 tahun hingga 12 tahun. Metode 

pelatihan strategi belajar SRL diberikan berupa konsep dan praktik kepada siswa dengan jangka waktu 1 bulan. 

Hasil dari pelatihan ini diketahui dengan memberikan angket kepada siswa melalui link google form.  

Hasil: Berdasarkan data yang diolah, diketahui bahwa siswa memahami pengertian dari self regulated learning 

secara komprehensif (44,1%), memiliki kebiasaan mencari sumber-sumber yang dibutuhkan dalam belajar ketika 

menemukan kesulitan dalam belajar (30,9%), diri sendiri yang menentukan keberhasilan belajar (35,3) dan 

mengetahui jenis strategi self regulated learning (42,6%). Strategi SRL ini tepat  digunakan dalam belajar 

terutama di masa pandemi seperti ini yang masih melakukan PJJ karena mampu mendorong kemandirian siswa 

dalam belajar dan mengurangi ketergantungan pada guru dan orangtua dalam belajar. 

Kata Kunci: pandemi, PJJ, self regulated learning, siswa SD, strategi belajar, 

 

I. PENDAHULUAN 

Pandemi Covid 19 yang telah berlangsung dari awal tahun 2020 telah menyebabkan para siswa 

mengikuti pembelajaran dari rumah melalui jaringan internet, yang dikenal dengan belajar pembelajaran jarak 

jauh (PJJ). Menurut UNESCO, sekitar 91 % populasi siswa di dunia telah dipengaruhi oleh penutupan sekolah 

karena pandemi COVID-19 (Pusdatin, 2020). Hingga kini lebih dari setahun sejak pertama kali merebak dan 
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pemberhentian sekolah tatap muka di bulan April 2020, para siswa baik di tingkat sekolah dasar hingga 

universitas masih belajar dengan metode ini dan mengakibatkan munculnya berbagai masalah dalam belajar. 

Mulai dari siswa tidak mengerti materi pelajaran yang disampaikan guru, siswa tidak mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan, siswa tidak termotivasi dalam belajar hingga siswa mendapatkan nilai-nilai yang kurang 

memuskan dalam evaluasi belajar. Masalah tersebut dapat terjadi karena ada perubahan dalam proses belajar 

siswa dari tatap muka ke pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai media dan teknologi. Bila 

permasalahan dalam pembelajaran ini terus dibiarkan maka dalam jangka panjang dapat menurunkan kualitas 

belajar dan siswa dapat tertinggal dalam pelajaran. 

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 

Kemendikbud, mengakui pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berlangsung selama pandemi Covid-19 telah 

menurunkan kualitas belajar siswa karena guru memberikan total materi jauh di bawah situasi normal ketika 

anak-anak belajar tatap muka (Kompas, 2021). Materi ajar yang diberikan kurang dari pembelajaran tatap muka 

disebabkan para guru mempertimbangkan waktu dan kondisi siswa dalam belajar, misalnya terkendala sinyal 

maupun jaringan. Guru pun cenderung memberikan pembelajaran dalam taraf minimal yang mengakibatkan 

siswa tidak memahami pelajaran secara keseluruhan, selain itu bila siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami pelajaran, apalagi pada materi pelajaran yang relatif sulit dan membutuhkan contoh langsung maka 

sulit bagi guru untuk menjelaskannya secara langsung.  

Dalam PJJ, siswa dituntut untuk memiliki strategi belajar yang baik untuk menyesuaikan diri dengan 

keadaan. Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam proses belajar PJJ adalah self regulated learning atau 

kemampuan meregulasi diri dalam belajar atau belajar mandiri. Dalam proses belajar, siswa akan mendapatkan 

prestasi akademik yang baik bila ia menyadari, bertanggung jawab dan mengetahui cara belajar yang efisien 

(Zimmerman dan Martinez-Pons, 1986). Zimmerman (2002) menyatakan bahwa siswa yang mampu meregulasi 

diri dengan baik akan mampu mentransformasi kemampuan-kemampuan mental yang dimiliki menjadi 

ketrampilan dan strategi akademik. Glynn, Aultman dan Owens (2005) juga menyatakan bahwa self regulated 

learning merupakan kombinasi antara ketrampilan belajar akademik dan pengendalian diri sehingga 

pembelajaran terasa lebih mudah dan membuat siswa lebih termotivasi.  

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan pendidikan formal dimana peserta didik dan guru berada di 

lokasi yang terpisah sehingga memerlukan teknologi dalam penerapannya. Pembelajaran jarak jauh ini tidak 

terbatas pada ruang kelas secara fisik, namun tetap membutuhkan metode belajar yang sistematis, penyajian 

materi yang interaktif, dan monitoring pembelajaran yang dapat diakses pada waktu dan tempat yang berbeda. 

Model Pembelajaran Jarak Jauh ada dua, yaitu  yaitu Pembelajaran Jarak Jauh Dalam Jaringan (PJJ Daring) 

dan Pembelajaran Jarak Jauh Luar Jaringan (PJJ Luring). PJJ Daring adalah pembelajaran yang menggunakan 

teknologi dengan menggunakan model interaktif berbasis internet, seperti zoom meeting dan google classroom, 

dan learning management system (lms). Siswa maupun guru juga dapat mengakses whatsapp, youtube dalam 

aktivitas belajar. Sementara PJJ Luring dapat dilakukan melalui siaran televisi, radio, modul belajar mandiri, 
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bahan cetak maupun media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Guru dapat memilih salah satu model PJJ 

tersebut atau dapat menggabungkan keduanya dalam model blended learning.  PJJ daring merupakan salah 

satu solusi pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi antara siswa dan guru, namun menuntut 

adanya perangkat seperti gawai, jaringan internet dan pulsa (kuota). Sementara itu, PJJ luring dapat dilakukan 

bila mengalami keterbatasan, misalnya dalam kuota atau jaringan karena tidak memerlukan perangkat khusus 

namun tidak terjadi interaksi aktif antara siswa dan guru. 

SDIT “X’ sebagaimana sekolah lain di Kota Bogor, telah menerapkan pembelajaran jarak jauh selama 

masa pandemic ini, baik secara luring (luar jaringan) maupun daring (dalam jaringan). Secara luring dengan 

memberikan media belajar dari berbagai sumber, misalnya dengan menggunakan buku cetak dan modul. 

Sedangkan pembelajaran secara daring dilakukan dengan memanfaatkan zoom meeting atau google classroom. 

Pembelajaran tersebut dirasa masih belum optimal berdasarkan wawancara awal dengan beberapa siswa, 

mereka menemukan kesulitan dalam memahami penyampaian guru, dalam melaksanakan tugas, maupun dalam 

mengerjakan latihan-latihan soal. Pembelajaran yang ada cenderung menjadikan siswa tergantung pada 

penjelasan dan arahan guru.  

Hal tersebut menjadi latar belakang mengenai perlunya pemberian pelatihan strategi self regulated 

learning atau strategi belajar mandiri sehingga dalam kondisi pembelajaran jarak jauh seperti ini, siswa mampu 

menjadi siswa mandiri yang dapat mengatur dirinya dalam belajar, dapat memahami kemampuan dan 

kebutuhannya dalam belajar serta mampu mengevaluasi kemajuan belajarnya. Mandiri juga berarti siswa juga 

tidak tergantung penuh pada guru maupun orangtua dalam belajar.  

II. METODOLOGI 

Partisipan dalam pelatihan ini adalah seluruh siswa kelas 6 di SDIT “X” yang berjumlah 68 orang, terdiri 

dari 33 orang laki-laki dan 35 orang perempuan dengan rentang usia 10 tahun hingga 12 tahun. Pemilihan 

partisipan berdasarkan pertimbangan bahwa anak di kelas 6 perlu mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang 

pendidikan berikutnya. Harapannya adalah setelah mengikuti pelatihan ini, siswa dapat menjadi pembelajar yang 

mandiri dengan menerapkan strategi SRL tersebut. 

Hasil dari pelatihan ini diketahui dengan memberikan angket kepada siswa melalui link google form. 

Kemudian hasil angket tersebut dianalisis dengan dekriptif yang bertujuan memberikan gambaran dari partisipan 

pelatihan dengan tidak membuat perbandingan atau mencari hubungannya dengan SRL diberikan berupa 

konsep dan praktik kepada siswa dengan strategi SRL dari Zimmerman yaitu : fase forethought and planning 

(pemikiran dan perencanaan), terdiri dari analisis tugas dan keyakinan motivasi diri,  fase performance 

monitoring (pemantauan kinerja), terdiri dari kontrol diri dan observasi diri, serta fase reflections on performance 

(refleksi terhadap kinerja), terdiri dari : penilaian diri dan reaksi diri.  
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam pelatihan ini, data dikumpulkan melalui angket online yang dibagikan melalui google form 

kepada siswa kelas VI SDIT “X” Kota Bogor. Data didapatkan dalam kuesioner online berjumlah 68 siswa, dan 

data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Dari 4 pertanyaan yang 

diberikan, dibuat persentase untuk melihat pemahaman siswa terhadap strategi SRL.  

Berdasarkan data yang telah diolah, diketahui bahwa siswa memahami pengertian dari SRL secara 

komprehensif (44,1%), memiliki kebiasaan mencari sumber-sumber yang dibutuhkan dalam belajar ketika 

menemukan kesulitan dalam belajar (30,9%), diri sendiri yang menentukan keberhasilan belajar (35,3) dan 

mengetahui jenis strategi self regulated learning (42,6%).  

Tabel 1 Rekapitulasi Jawaban Angket Siswa   

No Pertanyaan Jawaban SIswa 

1 Apa yang dimaksud 
dengan self 
regulated learning 
(belajar mandiri)? 

Proses siswa 
mengatur, 
memperbaiki 
diri hingga 
mempunyai 
tujuan yang 
ingin dicapai 
(20,6%) 

Proses dan 
strategi yang 
siswa 
gunakan 
untuk focus 
pada 
perasaan, 
pikiran dan 
tindakan 
dalam 
mencapai 
tujuannya 
(8,8%) 

Proses 
belajar 
mandiri 
dimana 
siswa secara 
mandiri 
mengatur 
waktu, 
kegiatan dan 
cara 
belajarnya 
sendiri 
(26,5%) 
 

Semua benar 
(44,1%) 

  

2 Manakah 
kebiasaan-
kebiasaan di bawah 
ini yang teman-
teman lakukan ? 

Mengatur 
waktu belajar 
(33,8% 

Mengontrol 
cara belajar 
(5,9%) 

Memantau 
kemajuan 
target 
belajar 
(10,3%) 

Mengevaluasi 
sejauh mana 
pemahaman 
terhadap materi 
pelajaran 
(10,3%) 

Mencari 
sumber-
sumber yang 
dibutuhkan 
dalam belajar 
(30,9%) 
 
 

Tidak ada 
kebiasaan 
yang 
dilakukan 
(7,4% 
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3  Siapa yang paling 
mempengaruhi 
hasil belajar teman-
teman 
 

Saya sendiri 
(35,3) 

Guru (16,2%) Orangtua 
(33,8%) 

Tidak tahu 
(7,4%) 

Lainnya 
(7,3%) 

 

4 Manakah dari 
strategi di bawah ini 
yang bukan 
termasuk strategi 
self regulated 
learning ? 

Evaluasi 
terhadap 
proses belajar 
diri sendiri 
(14,7%) 

Membuat 
rencana dan 
tujuan belajar 
(1,5%) 

Berinisiatif 
mencari 
informasi 
tentang 
materi 
pelajaran 
(13,2%) 

Mencatat hal 
penting terkait 
pelajaran 
(10,3%) 

Mengatur 
lingkungan 
belajar 
(7,6%) 

Tidak ada 
(42, 6%) 

        

Sumber : Data diolah 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Melalui angket yang disebar setelah 1 bulan pelatihan ini, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

memahami adanya strategi  SRL dengan berbagai jenisnya, telah melakukan kebiasaan sesuai SRL bila 

menemukan kesulitan dalam belajar dan memahami bahwa dirinya sendiri penentu dari keberhasilannya dalam 

belajar. Namun demikian, hasil pelatihan ini tidak ada nilai yang mencapai 50 % di tiap pertanyaan, mungkin 

disebabkan pemberian angket dengan jeda 1 bulan setelah pelatihan dilakukan sehingga meningkatkan potensi 

lupa pada siswa. Selain itu, kemungkinan siswa tidak menyimak dengan optimal karena pemberian pelatihan 

melalui online yang memungkinkan siswa untuk mengikuti pelatihan sambil mengerjakan hal lainnya.  

Implikasi dari pelatihan ini adalah perlunya guru memberikan penyuluhan mengenai berbagai strategi 

yang dapat digunakan dalam belajar terutama di masa pandemi seperti ini yang masih melakukan PJJ. Dengan 

strategi belajar ini dapat mendorong kemandirian siswa dalam belajar dan mengurangi ketergantungan pada 

guru dan orangtua dalam belajar sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi keberhasilan belajar dan 

kepercayaan diri siswa. Saran untuk pelatihan yang akan datang yaitu pelatihan dilakukan dengan bantuan 

visualisasi sehingga menambah pemahaman siswa tentang strategi tersebut.  
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IMPLEMENTASI PROGRAM DAN FUNGSI SATGAS COVID-19 DI 

KELURAHAN CIPAKU KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR 

(Pengabdian Kepada Masyarakat) 

Oleh : 

Riska Yuliani (D.1910013) 

Dra. Ginung Pratidina MSi  

I. Pendahuluan 

Seiring meningkatnya  angka kasus covid-19 di kota Bogor pada 

pertengahan 2021, pemerintah kota Bogor menerapkan PPKM darurat 

dan juga membentuk Satgas Covid-19 di setiap kecamatan dan 

Kelurahan. Salah satunya di Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor 

Selatan. Angka pasien positif covid-19 di Cipaku mengalami 

peningkatan yang cukup mengkhawatirkan di Bulan Juli ini. Untuk itu, 

satgas Covid-19 Kelurahan Cipaku melakukan pendataan terhadap warga 

positif covid, dan  juga membentuk Satgas Covid yang ada di setiap RW 

agar jumlah kasus positif terpantau dengan baik. Selain pendataan, 

Satgas Covid-19 di kelurahan Cipaku juga melakukan banyak program 

diantaranya, kunjungan ke rumah warga isoman, dan melakukan 

kampanye massive protokol kesehatan serentak di masing-masing RW. 

Hal ini diharapkan dapat membantu menurunkan angka warga terpapar 

covid-19 di Kelurahan Cipaku, Bogor Selatan. Dalam Menjalankan 

pengabdian kepada masyarakat masalah yang dikemukakan adalah 

bagaimana implementasi program dan fungsi satgas Covid-19 di 

Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. (1) Apa saja 

program yang dijalankan oleh Satgas Covid-19 di Kelurahan Cipaku? (2) 

Apa fungsi dan tugas Satgas Covid-19 di Kelurahan Cipaku? (3) 

Bagaimana penanganan kasus Covid-19 di Kelurahan Cipaku ?. 
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II. Tinjauan Pustaka 

Pengabdian masyarakat ini didasarkan pada literatur yang relevan  

tentang implementasi Program.  

Salah satu model implementasi program, yakni model yang diungkapkan 

oleh David C. Korten (Akib & Tarigan, 2008) . Model ini memakai 

pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model 

kesesuaian implementasi program.  

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan 

jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, yaitu 

sebagai berikut(Akib & Tarigan, 2008:12) a) Kesesuaian antara program 

dan pemanfaatan, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh 

program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran 

(pemanfaat); b) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, 

yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan 

kemampuan organisasi pelaksana; dan c) Kesesuaian antara kelompok 

pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat 

yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program 

dengan apa yang dapat dilakukan oleh sekelompok sasaran program. 

 

III. Metode Kegiatan 

Metode kegiatan dilakukan secara partisipatif.  Pelaksanaan Pengabdian 

Kepada Masyarakat dilakukan di Kelurahan Cipaku Kecamatan Bogor 

Selatan Kota Bogor dari tanggal 6 Juli 2021 s/d 6 Agustus 2021. 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun rincian pekerjaan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilakukan di kelurahan cipaku selama satu bulan di antaranya yaitu 
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a) Mengupdate data warga yang terpapar covid-19 setiap harinya setelah itu 

langsung di pasang di panel kelurahan 

b) Menyusun kartu keluarga warga yang sedang isolasi mandiri kemudian 

menyusun data warga tersebut untuk diajukan ke posko covid-19 untuk 

mendapatkan bantuan sosial. Setelah data terkumpul  lalu membuat surat 

yang ditujukan untuk ke posko covid-19  

c) Menyusun data warga yang akan memgikuti vaksin, kemudian mengikuti 

rapat pengarahan untuk acara vaksin yang dilaksanakan tanggal 3 

Agustus, membuat jadwal giat vaksinasi kelurahan cipaku dan 

membagikan kertas kendali ke setiap ketua RW  

d) Membagikan sembako kepada warga yang sedang isolasi mandiri 

melalui masing-masing ketua RW  

e) Membuat surat himbauan dalam memperingati hari raya idul adha dan 

HUT RI ke 76  

f) Membantu menyusun nama warga yang akan menerima bantuan sosial 

beras, membuat jadwal pembagian bantuan sosial beras dan mendata 

warga yang datang ke kelurahan untuk mengambil berasMembantu 

mendata warga yang memiliki UMKM untuk dibagikan bantuan. 

 

Kesuaian Antara Program Dan Pemanfaat 

Pada elemen pertama, kesesuaian program dengan apa yang dibutuhkan 

oleh kelompok sasaran adalah faktor yang penting oleh Korten. Untuk 

mengetahui suatu program itu baik salah satunya yaitu program tersebut 

memiliki tujuan yang ingin dicapai secara jelas. Satgas Covid-19 di Kelurahan 

Cipaku membentuk beberapa program dalam menghadapi masa pandemi covid-

19, program tersebut diantaranya : 

(1) Program monitoring warga yang sedang isolasi mandiri (2) Program 

kegiatan penyemprotan desinfektan di masing-masing RW (3) Program 

giat kampanye massive protokol (4) Kesehatan Program giat vaksinasi 

bagi warga Kelurahan Cipaku 
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Menurut hasil analisa, tujuan dari adanya program-program diatas yaitu 

membentuk posko dan menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai 

kasus covid-19 yang ada di Kelurahan Cipaku, membantu mengkampanyekan 

program 5M kepada warga agar senantiasa menjaga kebersihan diri dan juga 

lingkungan, serta mengajak warga untuk mengikuti program vaksinasi agar 

kekebalan imun tubuh warga semakin membaik dan mampu menekan angka 

positif covid di Kelurahan Cipaku.  

Kesesuaian Antara Program Dengan Organisasi Pelaksana 

Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan 

melaksanakan tugas yang diisyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak 

dapat menyampaikan programnya dengan tepat. Dalam hal ini yang dimaksud 

dengan organisasi pelaksana adalah Tim Satgas Covid-19 di Kelurahan Cipaku. 

Tim Satgas ini biasanya di sebut team tracer yang di dampingi dan diarahkan 

oleh Lurah. Anggota tim satgas ini dibentuk secara sukarelawan, tetapi tim 

tersebut tetap mendapatkan upah yang sesuai. Adapun dalam memberikan 

arahan, Lurah biasanya mengumpulkan team tracer dan para ketua RW melalui 

rapat bersama di Kantor Kelurahan. Dalam memberikan pengarahan, Lurah 

menyampaikan poin-poin rapat dengan jelas, santai serta para peserta rapat 

diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama. 

Kesesuaian Antara Kelompok Pemanfaat Dengan Organisasi Pelaksana. 

Pada elemen ini, Satgas Covid-19 di Kelurahan Cipaku memiliki sasaran 

kepada seluruh warga Kelurahan Cipaku dengan di dampingi oleh setiap RW. 

Jadi untuk memudahkan monitoring warga yang terpapar covid-19, Lurah 

meminta di setiap RW memiliki posko siaga covid. Setiap warga yang terpapar 

covid-19 wajib melapor ke Ketua RW, yang kemudian ketua RW tersebut harus 

melapor kepada tim satgas covid-19 yang ada di Kelurahan. Jika ada warga 

terpapar covid-19 ketua RW harus menunjukkan bukti test swab/pcr dan juga 

fotocopy kartu keluarga warga tersebut. Setelah data tersebut lengkap, maka 

langsung dilakukan pendataan oleh Admin Satgas Covid-19 di Kelurahan. 

Fungsi dari pengumpulan kartu keluarga yaitu sebagai syarat agar dapat diajukan 

bantuan sembako ke Posko Siaga Covid-19 Kota Bogor. Yang terakhir, Lurah, 
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tim treacer dan ketua RW mengunjungi warga yang sedang isolasi mandiri untuk 

melihat keadaan warga tersebut dan memberikan bantuan sembako. 

Pada program vaksinasi, Kelurahan memiliki sasaran kepada masyarakat 

dengan umur 18 tahun ke atas yang siap untuk di vaksin. Kelurahan 

menyerahkan kertas kendali untuk dibawa ke tempat pelaksanaan vaksinasi. 

Adapun fungsi dari giat vaksinasi ini adalah agar terbentuknya sistem kekebalan 

imun tubuh para warga yang tinggal di lingkungan Kelurahan Cipaku. Dan 

dengan melakukan vaksinasi diharapkan mampu menekan angka positif covid-

19 di lingkungan Kelurahan Cipaku. Sama hal nya dengan vaksinasi, giat 

penyemprotan desinfektan dan giat kampanye massive protokol kesehatan 

dilakukan di setiap lingkungan RW dengan di dampingi oleh Tim Satgas Covid-

19. Hal ini dilakukan agar warga senantiasa menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan serta tetap menerapkan program 5 M (memakai masker, menjaga 

jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas). 

 

V. Kesimpulan 

Pada dasarnya setiap program yang dilaksanakan oleh setiap pelaku 

organisasi memiliki manfaat dan juga tujuan yang jelas. Program yang 

dilaksanakan oleh Satgas Covid-19 Kelurahan Cipaku memenuhi tiga elemen 

dari model implementai David C. Korten. Ketiga elemen tersebut meliputi yang 

pertama adanya kesesuaian antara program dan pemanfaat. Dalam hal ini 

program-program yang dilaksanakan oleh Tim Satgas Kelurahan Cipaku sudah 

terlaksana dengan baik dan memiliki manfaat yang sesuai.  Yang kedua yaitu 

kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana.  Pelaksana program 

dalam hal ini yaitu tim satgas covid-19 Kelurahan Cipaku. Organisasi pelaksana 

mampu memahami tugasnya dengan baik dan kebutuhan sasaran program sudah 

sesuai dengan program yang dijalankan. Yang terakhir yaitu kesesuaian antara 

kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. Hasilnya, implementasi 

program yang dirasakan oleh penerima sasaran menunjukkan hasil yang baik. 

Responden merasa program-program yang dilakukan oleh Tim Satgas Covid-19 
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Kelurahan Cipaku memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang diinginkan 

oleh penerima sasaran. Namun, perlu diperhatikan kembali faktor internal dari 

tim satgas covid-19 dan kerjasama dengan masyarakat sekitarnya. 

Dari kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan masukan kepada 

Tim Satgas Covid-19 di Kelurahan Cipaku dan juga masyarakat sekitar, 

diantaranya : 

1. Memperhatikan kembali suplai vitamin dan APD untuk tim satgas 

Covid-19 di Kelurahan cipaku, agar para tim bisa menjaga kesehatan 

tubuhnya 

2. Mempertahankan dan melanjutkan program monitoring, giat 

vaksinasi, kampanye massive protokol kesehatan agar warga 

kelurahan cipaku tetap waspada dan lebih peduli terhadap kebersihan 

diri dan lingkungannya. 

3. Diperlukan kerjasama antara tim satgas covid-19 Kelurahan Cipaku 

dengan masyarakat agar lebih terkendali nya kasus covid-19 di 

Kelurahan Cipaku. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Kegiatan produksi di desa Karyabakti kecamatan Batujaya kabupaten 

Karawang mampu mengolah 3 kg jahe merah segar per hari. Mitra mampu mengolah 10 kg 

bahan baku dalam waktu seminggu sebanyak 10 kg untuk menjadi produk bubuk jahe merah 

(JAMER). Hal ini memberikan gap untuk sisi kuantitas pemesanan pembeli. Dari serangkaian 

peralatan produksi yang digunakan oleh mitra JAMER, peletakan priotas berada di tangki proses 

evaporasi. 

Tujuan: Perubahan alat proses menjadi teknologi guna tepat dalam memekatkan konsentrasi 

ekstrak jahe merah. Kapasitas tangki ini mengarah ke peningkatan kapasitas bubuk JAMER. 

Metodologi: Rancangan implementasi merupakan hasil diskusi antara tim pelaksana, PT Temaru 

Engineering Indonesia, dan mitra. Pekerja beralih peran menjadi pengawas proses produksi dan 

melaporkan penggunaan peralatan sebagai evaluasi kegiatan rutin maintenance.  

Hasil: Desa Karyabakti ini merupakan desa binaan dari tim pelaksana. Perekaman kegiatan 

pengabdian terdokumentasi melalui saluran youtube Dessy Yu dari awal tahun 2020. Untuk 

tahun 2021, fokus pengabdian berada di mitra JAMER dengan mengalihkan peran peralatan 

seperti wajan dan pengaduk kayu (milik dapur rumah tangga mitra) menjadi tangki proses 

evaporasi. Peralatan purwarupa ini memiliki kapasitas hingga 10 kali dari peralatan sebelumnya 

dengan menyisakan setengah dari volume total sebagai ruang kosong. Proses pemekatan ekstrak 

sari jahe hingga didapatkannya bubuk JAMER tidak melibatkan tenaga pekerja. Pengadukan 

berlangsung dengan putaran konstan. Sumber panas dipasok dari gas LPG dan pengontrolan 

suhu berasal dari besar kecilnya mata api kompor. Peran pekerja telah teralihkan menjadi 

pengawas kegiatan produksi dan mencatat kinerja peralatan untuk upgrading ke peningkatan 

produksi skala industri yang minimal satu ton produk bubuk JAMER per bulan. Mahasiswa 

Teknik Kimia diturutsertakan untuk melakukan perencanaan program MBKM bagi keberlanjutan 

program menuju desa mandiri. Yang telah dilakukan adalah memanfaatkan peran Tokopedia dan 

Shopee yang dikelola oleh Himatemia Unsika terhadap produk JAMER (pengabdian) dan buku 

pengajaran (Pendidikan). Nilai ekonomi yang diraih menjadi awalan penjalinan hubungan ke 

depannya dengan mitra UPPKS Bakti Lestari dan menumbukan jiwa kewirausahaan bagi 

mahasiswa. 

Kata Kunci: bubuk jahe merah, dessy yu, evaporasi, himatemia unsika, pengadukan 
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I. PENDAHULUAN 

Desa Karyabakti kecamatan Batujaya kabupaten Karawang memiliki paguyuban Kampung KB. Pimpinan 
desa mencanangkan istilah ini sebagai wadah penggerak calon penggiat ekonomi yang beranjak dari keluarga kecil, 
sejahtera, ekonomi, dan kesehatan. Salah satu capaian awal atas inisiasi desa Karyabakti menunjukkan keberadaan 
UPPKS Bakti Lestari. UMKM ini berfokus tentang pemanfaatan jahe merah dari budidaya hingga penanganan pasca 
panen. Pelaksanaan tindakan pertama telah berlangsung melalui penanaman di lima titik lokasi dengan 
memanfaatkan pekarangan rumah warga. Upaya ini menjadi subsidi ke depannya terhadap ketersediaan bahan 
baku dan sebagai lokasi edukasi (Wagiono et al., 2020). Tindakan kedua berupa pemberian proses lanjutan untuk 
menambahkan nilai jual dan umur simpan produk (Sari & Hadiyanto, 2013) dalam wujud bubuk atau kristal. 
Kemudian, mitra telah memiliki capaian berupa produk UPPKS memiliki P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) 
dengan nomor 2133215010825-22 yang di bawah pengawasan Dinas Kesehatan kabupaten Karawang. Izin edar 
produk ini menjadi persyaratan jika produk jual hendak di pertokoan. Selain itu, P-IRT menjadi titik tolak proses 
produksi yang terpantau pihak terkait (Sari, 2017), (Sari et al., 2017) (Sutrisno et al., 2018) dibandingkan kemasan 
produk tanpa izin yang mengantongi keraguan calon pembeli (Daulay, 2017).   

Mitra telah melaksanakan serangkaian proses produksi bubuk jahe merah. Tenaga manusia dan peralatan 
sederhana yang dimiliki rumah tangga merupakan langkah pendekatan bagi pelaksana JAMER Karawang (Jahe 
Merah). Seperti di tahun sebelumnya, kajian berada di sistem penghalusan jahe merah segar melalui purwarupa 
(Sari et al., 2021). Sedangkan, yang disoroti di tahun 2021 adalah tahapan proses transformasi umpan cair menjadi 
produk bubuk. Di sisi lain, pengolahan bahan baku jahe merah kerap menjadi minuman instan untuk menjaga 
imunitas tubuh manusia dengan menyeduh potongan material tersebut. Ukuran bahan menjadi lebih luas dalam 
bentuk bubuk mengakibatkan pelarutan lebih cepat dibandingkan tata cara sebelumnya. Material bubuk kopi pun 
mengalami hal serupa dengan segmen tingkat kehalusan terhadap laju ekstraksi kopi dalam pelarutan air dengan 
kisaran suhu 85-99oC (Asiah et al., 2017). 

Kapasitas tangki proses yang digunakan menjadi batasan pertama terhadap permintaan konsumen. 
Kemudian, tenaga konvensional menjadi gap kedua karena kapasitas produksi yang maksimal 3 kg pengolahan 
tidak memungkinkan penambahan tenaga kerja. Kedua tantangan tersebut ditangani sementara oleh mitra JAMER 
dengan konsekuensi optimal produksi harian adalah 3 kg per hari. Kondisi ini belum memperhatikan penggunaan 
peralatan lainnya di penanganan awal bahan baku dan pencapaian semi produk (cair). Tidak terprediksinya kedua 
batasan tersebut memberikan kemampuan rata-rata mitra bahwa 10 kg bubuk JAMER terproduksi dalam waktu 1 
minggu.  

Penanganan permasalahan mitra desa Karyabakti diprioritaskan ke transformasi penggunaan peralatan dapur 
rumah tangga menjadi teknologi tepat guna. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas produksi yang semula 
dicapai dalam waktu 7 menjadi 1 hari. Hal ini didukung pengalihan ke tenaga listrik untuk pengadukan konstan per 
waktu (rpm, rate per minute) dan juga pengaturan suhu panas operasi. Dengan demikian, pekerja hanya melakukan 
pengawasan proses evaporasi (perputaran pengaduk dan kompor sebagai sumber panas). Hal ini berbeda jauh dari 
sebelumnya yang mengaduk sepanjang waktu proses tersebut (2-3 jam dengan kondisi target produksi 
sebelumnya). Selain itu, prediksi kapasitas produksi mengalami peningkatan hingga 2-3 kali dari semula dalam 
sekali proses pembuatan. 

 

 

II. METODOLOGI 

Kegiatan pengabdian kepada mitra UPPKS Bakti Lestari di desa Karyabakti dimulai dari bulan April hingga 
Desember tahun 2021 (± delapan bulan) dengan nama produk JAMER. Rangkaian kegiatan didukung oleh 
perangkat setempat dari kepala desa hingga masyarakatnya beserta mitra pelaksana. Selain itu, tim pelaksana 
memiliki bidang keilmuan Teknik Kimia, Teknik Industri dan Agroteknologi dari Universitas Singaperbangsa 
Karawang. Untuk maintenance peralatan teknologi tepat guna ditangani oleh jajaran PT Temaru Engineering 
Indonesia (PT TEiN) dari bidang Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan Manajemen Produksi. Keterlibatan peran 
mahasiswa sebanyak dua orang dari program studi S-1 Teknik Kimia juga diturunkan ke lapangan untuk membantu 
pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dan mengarahkan pengenalan awal menuju perencanaan MBKM 
(Merdeka Belajar Kampus Merdeka). 

Kegiatan pengabdian ini merupakan serangkaian proses di tahun sebelumnya dengan melakukan 
pendahuluan budidaya tanaman jahe merah (Sari & Sukanta, 2020). Untuk itu, metode pelaksanaan di tahun 2021 
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ini berupa implementasi penawaran penanganan permasalahan di bidang produksi yang dititikberatkan ke 
purwarupa pengadukan atau lebih umum dikenal proses evaporasi, pemekatan konsentrasi sampel. Langkah-
langkah yang dilaksanakan yaitu: 

1. Peninjauan referensi berkaitan tentang teknik pengadukan dimulai material tangki, jenis stirrer, volume tangki 
proses, serta sumber penggerak dan energi panas untuk melangsungkan proses evaporasi 

2. Pemaparan kajian konsep (1) ke khalayak mitra JAMER 
3. Desain dan manufaktur atas rancangan poin (1) di PT Temaru Engineering Indonesia 
4. Preliminary dan uji awal atas prototipe pasca dari (3) 
5. Peragaan peralatan (4) di lokasi produksi JAMER dilengkapi formasi dari pihak pelaksana dan pihak perusahaan 

TEiN untuk meninjau performa pasca pengiriman  
6. Teknologi tepat guna (5) siap diberdayakan oleh tim UPPKS Bakti Lestari 
7. Pemantauan 1-2 bulan sekali terkait penggunaan (6) dan pencatatan kelebihan – kekurangan purwarupa untuk 

upgrading equipment terhadap perencanaan kegiatan ekonomi di tahun selanjutnya (partisipasi mitra JAMER 
terhadap pelaksanaan kegiatan dan tim pelaksana) 
   

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksana kegiatan pengabdian di desa Karybakti kecamatan Batujaya kabupaten Karawang telah 
memberikan kontribusi dari sisi proses lanjut untuk memproduksi bubuk JAMER dalam bentuk purwarupa. 
Transformasi peralatan didukung juga oleh PT Temaru Engineering Indonesia. Hal ini ditunjukan oleh Gambar 1 
sebagai perekaman kegiatan di lokasi mitra UPPKS Bakti Lestari dan didokumentasikan melalui youtube “Dessy Yu” 
(url; https://www.youtube.com/playlist?list=PLApMqxpFge3kksMKstGNXSFOiJj3jQDx1). Umumnya, masyarakat 
setempat memanfaatkan potensi alam sekitar lingkungannya sebagai nilai jual secara ekonomi (Sutrisno et al., 
2018). Hal ini ditemui bagi warga pesisir yang memanfaatkan buah mangrove (Sulandjari et al., 2021), maupun 
rumput laut sebagai produk makanan-minuman (Djaeni et al., 2012) yang merupakan implementasi hasil riset (Djaeni 
& Sari, 2015). Masyarakat desa Karyabakti tidak memiiki potensi secara alamiah, tetapi menginisiasi dengan 
tahapan awal penyediaan bahan baku dari pasar tradisional terdekat untuk mencapai kemandirian ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Peralihan Proses Pengadukan di UPPKS UPPKS Bakti Lestari

Dari Gambar 1 diketahui bahwa (a) merupakan kegiatan proses yang melibatkan peralatan rumah tangga di 
lokasi dengan sederhana berupa wajan pemasakan dan pengaduk berbahan kayu. Kegiatan pengadukan 
berlangsung selama 2-3 jam untuk memproses 3 kg umpan. Pengaduk berbahan baku digunakan untuk pembuatan 
JAMER dan sebelumnya juga untuk pemasakan di dapur rumah tangga. Wajan juga berperilaku demikian juga, 
digunakan berbagai fungsi di lokasi mitra. Kapasitas muatan bahan yang diumpankan memiliki ruang kosong sekitar 
50% dari volume tangki proses. Hal ini ditujukan untuk mengatasi kenaikan volume selama proses evaporasi. 
Semacam gelembung berada di atas cairan umpan dan menghilang. Fenomena ini berulang kali terjadi dengan 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLApMqxpFge3kksMKstGNXSFOiJj3jQDx1
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seiring perubahan warna sampel hingga akhirnya pemekatan bahan selesai (terbentuknya kristal JAMER). Hal ini 
dapat menjadi berbeda karena penggunaan material berupa jahe merah dan agen pengkristal dengan tanpa 
tambahan bahan lainnya baik alami maupun kimia. Peneliti lainnya menambahkan limbah kulit nanas untuk 
meningkatkan kadar antioksidan produk jahe karena bahan baku mendapatkan perlakuan panas dengan peralatan 
sederhana rumah tangga (Harahap et al., 2016). Selanjutnya, penambahan buah mengkudu menjadi bahan 
kombinasi untuk menghasilkan bubuk jahe merah (Irawan et al., 2017) maupun produk bubuk merah sebagai agen 
penambah umur simpan daging (Armansyah, et al., 2017).  

Selama proses pengadukan, perubahan viskositas dalam 75% waktu proses evaporasi tidak terjadi. Hal ini 
memudahkan bagi pekerja dalam mengaduk dan tenaga yang diberikan tidak begitu melelahkan. Fenomena ini 
berbeda dengan produk dodol yang membutuhkan torsi pengadukan lebih besar dan juga tipe pengaduk yang 
berbeda akibat adanya peningkatan viskositas seiring waktu proses pembuatan pada UKM Dodol Betawi (Sari & 
Hakiim, 2018). Kemudian, sumber panas diberikan oleh gas LPG diatur dengan bukaan mata api antara kecil hingga 
sedang. Ketentuan ini mengakibatkan kebutuhan pekerja yang harus memiliki pengalaman dalam proses pemekatan 
ekstrak jahe merah. Sebelumnya, tim pelaksana telah menerapkan sistem penghalusan di tahun 2020 untuk 
mendukung pelaksanaan tahun 2021 (Sari et al., 2021). Hal ini juga dilakukan peneliti lain untuk penanganan awal 
bahan baku jahe berupa pelatihan bagi masyarakat mitra (Ngatirah & Dewi, 2020).  

Tim pelaksana dan PT Temaru Engineering Indonesia (Gambar 1.b dan 1.c) melakukan perakitan purwarupa 
untuk menggantikan peran peralatan sebelumnya (Gambar 1.a). Transformasi tangki proses berbahan stainless 
steel food grade. Pengaduk bekerja dengan bantuan energi listrik. Pekerja tidak memberikan tenaganya untuk 
mengaduk selama 2-3 jam dan tugasnya beralih menjadi pengawas kegiatan produksi semata dengan ritme per ± 30 
menit sekali (hasil kerja di lapangan). Tipe peralatan lain yang bertujuan menghasilkan bubuk JAMER adalah 
implementasi evaporator dalam keadaan vakum (Siswanto & Triana, 2018). Jenis ini memiliki tantangan apabila 
diterapkan di masyarakat karena adanya kebutuhan penurunan tekanan dari 1 menjadi 0,5 atm. Selain itu, peneliti 
lainnya menerapkan berbagai jenis (salah satunya kabinet) dan proses pengeringan untuk mendapatkan produk 
bubuk jahe (Handayani et al., 2014; Lestari et al., 2020; Mentari et al., 2017; Ridhatullah & Hasibuan, 2019; Risdianti 
et al., 2016).  Apabila ini diterapkan di mitra maka masyarakat lebih cenderung memanfaatkan keberadaan sinar 
matahari dibanding pasokan listrik dalam ruangan tertutup.  

Di bawah equipment (Gambar 1) tersaji kompor untuk pasokan sumber panas (berasal dari LPG) dalam 
memekatkan konsentrasi bahan. Pengaturan nilai suhu tidak dimiliki oleh peralatan prototipe ini. Akan tetapi, selama 
pemakaian ditemukan bahwa dalam selang waktu tertentu besaran mata api menurun hingga mati (tanpa campur 
tangan pekerja). Setelah beberapa waktu kemudian, api kompor kembali menyala. PT TEiN bersama pelaksana 
mencanangkan hal demikian untuk menghindari perubahan suhu yang cukup signifikan seiring dengan kenaikan 
waktu proses evaporasi. Hal ini menyiratkan bahwa adanya pengontrolan suhu dengan nilai suhu yang konstan. 
Kecilnya mata api disebabkan jika penurunan suhu telah mencapai 5oC di bawahnya dan diikuti secara langsung 
besar api kompor setelah kuantitas suhu turun tercapai. Tindakan ini menjadi sistem manajemen K3 (Sukanta et al., 
2020) yang dilakukan oleh PT TEiN terhadap peralatan proses konsumennya yang sesuai dengan visi misinya 
selama ini dan meminimalisir kecelakaan dalam bekerja. 

Keterlibatan mahasiswa S-1 Teknik Kimia menjadi awalan menuju program perencanaan MBKM (Merdeka 
Belajar Kampus Merdeka) bagi desa binaan, desa Karyabakti dengan wadah Himatemia Unsika (Himpunan 
Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Singaperbangsa Karawang). Produk jual bubuk JAMER tersaji di e-commerce 
seperti Tokopedia dan Shopee yang dikelola Himatemia. Selain pengabdian, wadah kewirausahaan ini menyajikan 
konsep turunan – integral dalam bentuk buku cetak (Sari et al., 2019). Produk jual ini menjadi dana awalan bagi 
pengurus organisasi mahasiswa untuk melanjutkan pembangunan desa JAMER dengan menambahkan titik lokasi 
budidaya tanaman jahe merah yang semula berupa lima area (Sari & Sukanta, 2020). Selain itu, penataan ruang 
produksi bagi mitra juga dilibatkan untuk mendukung program K3 dari PT TEiN dan Dinas Kesehatan kabupaten 
Karawang serta optimalisasi ruang gerak pekerja (Sari et al., 2020). 

 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desa Karyabakti kecamatan Batujaya kabupaten Karawang 
dengan UPPKS Bakti Lestari “JAMER – Jahe Merah” telah selesai dilaksanakan. Perkembangan dan implementasi 
teknologi tepat guna dengan fokus tangki pengadukan untuk melangsungkan proses evaporasi mencapai 85-90% 
kesuksesan. Sisanya adalah tindak lanjut atas catatan penggunaan mitra untuk mendapatkan peningkatan atau 
optimalisasi menuju upgrading kapasitas produksi. Sebelum penggunaannya, pelaksana JAMER mampu 
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memproses 3 kg bahan dalam satu kali proses (umumnya 1-2 hari, tergantung kondisi peralatan yang dimiliki). 
Transformasi teknologi ini mampu meningkatkan kinerja menjadi 25 kg per batch kegiatan produksi. Pemantauan 
pasca timeline pengabdian menjadi keberlanjutan antara tim pelaksana, PT Temaru Engineering Indonesia dan mitra 
JAMER. Hal ini diarahkan untuk peningkatan kapasitas tangki evaporasi yang seirama menambahkan kapasitas 
produksi bubuk jahe merah. Untuk pendanaan menuju upgrading akan dibantu oleh peminjaman dana di bank, 
mencari investor, ataupun bekerja sama lebih erat dengan PT TEiN dari sisi sharing profit dibanding dua kandidat 
sebelumnya. Kemudian, mahasiswa Teknik Kimia di kegiatan ini belajar sebagai pemula kewirausahaan melalui 
wadah organisasi Himatemia dan memanfaatkan peran digitalisasi atas Tokopedia maupun Shopee yang 
dikelolanya. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Mutu dari suatu pembelajaran merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh 

masyarakat pada saat ini khususnya dalam masa pandemic Covid 19 ini, terlebih pada anak usia 

dini. Pembelajaran di usia dini sangat penting terutama membaca menulis dan menghitung 

sebelum mereka memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD). Kelas Baca Anakku Sayang berperan 

penting dalam hal pembelajaran membaca menulis dan menghitung, situasi pandemi 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran di Kelas Baca Anakku Sayang. Bagaimana adaptasi 
pembelajaran dalam situasi pandemi ini ? Apakah adaptasi yang dilakukan dapat diterima ? 

Tujuan: Tujuan dari penelitian pada kegiatan abdimas ini adalah untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis proses adaptasi pembelajaran di Kelas Baca Anakku sayang di saat pandemi Covid 

19 saat ini. 

Metodologi: Metodologi yang dilakukan mulai dari pengumpulan data menggunakan observasi 

wawancara langsung, dan dokumentasi, menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Periode 

penelitian dilakukan mulai dari bulan Maret 2021 sampai dengan September 2021. Obyek yang 

dibahas adalah Kelas Baca Anakku Sayang yang beralamatkan di Jl. M. Kahfi 1 Gg. Keranji RT 

03/06 Ciganjur Jakarta Selatan, sebagai pusat dari Kelas Baca Anakku Sayang di Indonesia. 

Hasil: Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, bahwa pembelajaran pada Kelas Baca 

Anakku Sayang di masa pandemi Covid 19 ini terjadi perubahan. Pembelajaran yang dilakukan 

tetap dilakukan secara langsung (tatap muka terbatas). Adaptasi pembelajaran yang dilakukan 

berupa pemecahan waktu belajar, dari 5 hari menjadi 6 hari, pemecahan kelas dari belajar 

bersama di 1 lokasi, level 1-3 menjadi hari Senin Selasa Rabu sedangkan level 4- 6 hari Kamis 

Jumat Sabtu, kelasnya juga dipecah menjadi 3 lokasi. Dapat disimpulkan juga bahwa 

penyesuaian pelaksanaan pembelajaran di Kelas Baca Anakku Sayang saat ini sudah memadai 

dan diterima untuk dilanjutkan di masa pandemi ini. 

Kata Kunci: Kelas Baca, Penjadwalan, Pra SD, Anakku Sayang.  
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I. PENDAHULUAN 

Anak usia dini oleh Pemerintah melalui UU Sisdiknas didefinisikan sebagai anak dengan rentang usia 0-6 
tahun. Anak-anak ini berada pada masa keemasan (golden age), dan dalam masa perkembangan ini mereka sudah 
dapat memulai belajar membaca menulis menghitung (Calistung) sebagai persiapan diri untuk ke jenjang Sekolah 
Dasar. 

Mutu pembelajaran merupakan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat saat ini, karena adanya program 
beberapa SD yang mensyaratkan anak untuk bisa membaca sehingga orang tua berlomba untuk memberikan 
pembelajaran membaca dan berhitung pada anak mereka. Lembaga kursuspun beredar di kalangan masyarakat, 
dan menawarkan metode cara membaca cepat dan tentunya juga tidak memberatkan anak itu sendiri. Kelas Baca 
Anakku Sayang berperan penting dalam hal pembelajaran membaca menulis dan menghitung bagi anak anak usia 
dini tersebut. 

Sudah dua tahun ini ancaman wabah virus Corona, biasa disebut dengan Covid-19, masih dihadapi bangsa 
Indonesia, dan dinyatakan sebagai musibah nasional. Pandemi Covid-19 hingga saat ini telah mewabah ke seluruh 
dunia termasuk di Indonesia. Berbagai kebijakan utama pemerintah diambil guna mencegah penyebaran mata rantai 
Covid 19, diantaranya anjuran social distancing, physical distancing, memakai masker, anjuran mencuci tangan 
dengan sabun, dan pola hidup sehat.  

Permasalahan tersebut berimbas pula ke Kelas Baca Anakku Sayang ini. Situasi pandemi sangat 
berpengaruh terhadap proses pembelajaran di sana. Bagaimana adaptasi pembelajaran yang dilakukan dalam 
situasi pandemi ini? Apakah adaptasi yang dilakukan secara protokol kesehatan dapat diterima ? 

Jawaban atas pertanyaan di atas dapat menggunakan analisis penjadwalan seperti yang dilakukan oleh 
Rachman, R (2018) yang menyimpulkan bahwa penjadwalan dapat menjadi solusi bagi pengalokasian sumber daya 
yang terbatas untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan. Penjadwalan manual sering tidak menguntungkan dan oleh 
karena itu penjadwalan menggunakan Heuristik Pour menjadi solusi memperoleh penghematan, sehingga dapat 
digunakan sebagai alternatif metode penjadwalan pengerjaan proses produksi di perusahaan. 

Benedictus dan Antonio (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat rata-rata kedatangan 
pelanggan, tingkat rata-rata pelayanan dan optimalisasi jumlah kasir yang harus ditetapkan pada Supermarket 
Hyperstore dapat dihemat dengan menggunakan system antrian.  

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan sistem penjadwalan dan antrian pada bidang Pendidikan dalam hal 
ini pembelajaran di Kelas Baca Anakku Sayang. 

 

II. METODOLOGI 

 

Dalam sistem perencanaan produksi, pengurutan dan penjadwalan produksi memegang peranan yang 
penting agar terjadi efektivitas dan efisiensi produksi. Semakin kompleks dalam sebuah sistem produksi, maka 
semakin dibutuhkan sebuah penjadwalan produksi yang baik. 

Penjadwalan didefinisikan sebagai proses pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi, yang bertujuan 
untuk meminimalkan waktu proses, waktu tunggu langganan dan tingkat persediaan, serta penggunaan yang efisien 
dari fasilitas, tenaga kerja dan peralatan. Penjadwalan disusun dengan pertimbangan berbagai keterbatasan yang 
ada (Herjanto 1999 dalam Masruroh, 2018). 

Adapun fungsi pokok dari penjadwalan produksi adalah untuk membuat agar proses produksi dapat berjalan 
lancar sesuai waktu yang telah direncanakan, sehingga bekerja dengan kapasitas penuh dengan biaya seminimal 
mungkin serta kuantitas produk yang diinginkan dapat diproduksi tepat pada waktunya. 

Unsur-unsur vital dalam penjadwalan adalah sumber-sumber (resources) yang dikenal dengan daya mesin, 
dan tugas-tugas (tasks) yang dikenal dengan pekerjaan-pekerjaan (jobs), untuk dapat melakukan penjadwalan 
dengan baik, maka waktu proses kerja setiap mesin serta jenis pekerjaan (job) yang akan dijadwalkan perlu 
diketahui. 

Adapun penjadwalan produksi yang baik dalam suatu perusahaan akan memiliki keuntungan (Arman 1999 
dalam Masruroh, 2018). (1) Meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu tunggunya, sehingga 
total waktu proses dapat berkurang, dan produktivitas dapat meningkat. (2) Mengurangi persediaan barang setengah 
jadi atau mengurangi sejumlah pekerjaan yang menunggu dalam antrian ketika sumber daya yang ada masih 
mengerjakan tugas lain. (3) Mengurangi beberapa kelambatan pada pekerjaan yang mempunyai batas waktu 
penyelesaian sehingga akan meminimasi penalty cost. (4) Membantu pengambilan keputusan yang dibutuhkan 
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mengenai perencanaan kapasitas pabrik dan jenis kapasitas yang dibutuhkan sehingga penambahan biaya yang 
mahal dapat dihindarkan. 

 Jenis penjadwalan produksi akan sangat bergantung pada hal-hal sebagai berikut (Nasution 1999 dalam Arung, 
2019): Jumlah job yang akan dijadwalkan; jumlah mesin yang dapat digunakan; ukuran dari keberhasilan 
pelaksanaan penjadwalan; cara job datang; dan jenis aliran proses produksi. 

 Akhir dari penjadwalan ini adalah berupa penentuan efektifitas batas penjadwalan. Walaupun ada ketidakpastian 
tetapi ketidakpastian dapat ditekan dengan menentukan batas akhir atau jatuh tempo job, misalnya dengan Gantt 
chart (representasi dari jadwal). 

 Teori antrian (queuing theory) merupakan salah satu bagian dari teori probabilitas (probabilistic theory), dan 
dalam prosesnya dibuat dalam bentuk symbol yang diberi nama notasi Kendall-Lee. Teori antrian merupakan teori 
yang menyangkut studi matematis dari antrian-antrian atau baris-baris penungguan (Taha 1996 dalam Ary, 2019). 
Tujuan utama teori antrian mencapai keseimbangan antara ongkos pelayanan dengan ongkos yang disebabkan oleh 
adanya waktu menunggu tersebut. Proses antrian dasar ditunjukkan dalam gambar 1. 

 Menurut Heizer dan Render 2006 dalam Maghfirah, dkk (2019), terdapat lima komponen karakteristik dalam 
system antrian yaitu : 

1. Karakteristik kedatangan, sebagai sumber input yang mendatangkan pelanggan bagi sebuah sistem 
pelayanan.   

2. Perilaku kedatangan, perilaku konsumen berbeda-beda dalam memperoleh pelayanan, berupa tiga 
karakteristik, a) Pelanggan yang sabar, b) Pelanggan yang menolak tidak mau bergabung dalam antrian, 
dan c) Pelanggan yang membelok  

3. Pola kedatangan, menggambarkan bagaimana distribusi pelanggan memasuki sistem, mencakup : a) 
Costant arrival distribution dan b) Arrival pattern random  

4. Disiplin antrian, merupakan aturan antrian yang mengacu pada peraturan pelanggan yang ada di dalam 
barisan untuk menerima pelayanan yang terdiri atas: 
a. First come first serve (FCFS) atau First in first out (FIFO),  
b. Last come first serve (LCFS) atau Last in first out (LIFO),  
c. Shortest operation timer (SOT) 
d. Service in random order (SIRO),. 

5. Fasilitas pelayanan, digolongkan menurut jumlah saluran yang ada, seperti jumlah pemberhentian yang 
harus dibuat), digolongkan menjadi: 
a. Single channel – Single phase 
b. Single channel – Multi phase 
c. Multi channel – Single phase 
d. Multi channel – Multi phase 

Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian merupakan penelitian kuantitatif, berupa analisis sistem antrian dan penjadwalan sebagai proses 
adaptasi pembelajaran dalam situasi pandemi saat ini oleh pihak Kelas Baca Anakku Sayang, yang berlokasi di Jl. 
M. Kahfi I Gg. Keranji RT 03/06 Ciganjur Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada bulan Maret sampai September 2021. 
Penelitian dilakukan sekaligus sebagai pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.  

Secara keseluruhan ada 70 cabang, namun yang masih aktif berjumlah 65 cabang, sedangkan  sampel yang 
digunakan pada penelitian ini adalah di pusat Kelas Baca Anakku Sayang yang dipimpin dan diajarkan langsung 
oleh Bapak Jazuli. 

Data yang digunakan adalah data primer langsung di tempat penelitian, melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Data yang digunakan berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan yaitu jumlah mesin yang 
digunakan dalam operasi disetarakan dengan lokasi, jumlah job yang dikerjakan disetarakan dengan kelas,  waktu 
proses setiap job pada setiap mesin yang ada, jumlah peserta didik per kelasnya, pengajar dan jam mengajarnya, 
dan data kedatangan dan pelayanan diukur menggunakan waktu antara kedatangan dan selesai pelayanan yang 
berturut-turut untuk memperoleh waktu lama pelayanan.  

Analisis data berupa deskriptif kuantitatif, di mana analisis mendeskripsikan data yang telah terkumpul kemudian 
menghitungnya menggunakan rumus-rumus antrian penjadwalan produksi. Pada model antrian tersebut terdapat 
dua atau lebih jalur atau stasiun pelayanan yang tersedia untuk melayani pelanggan yang datang. Asumsi bahwa 
pelanggan yang menunggu pelayanan membentuk satu jalur yang akan dilayani pada stasiun pelayanan yang 
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tersedia pertama kali pada saat itu. Pelayanan dilakukan secara FCFS dan semua stasiun pelayanan diasumsikan 
memiliki tingkat pelayanan yang sama. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kelas Baca Anakku Sayang merupakan salah satu Lembaga pemberdayaan pendidikan yang memfokuskan 
kegiatannya pada pembelajaran Membaca Menulis dan Menghitung (Calistung) bagi anak pra Sekolah Dasar. Kelas 
Baca ini memberi pelatihan membaca secara tepat kepada setiap anak dengan situasi belajar yang menyenangkan. 
Setiap anak akan merasa lebih mudah memahami materi yang diajarkan melalui teknik membaca yang diajarkan 
oleh tim pengajar. Keterbatasan dana menjadikan Kelas Baca Anakku Sayang menjadi tempat belajar yang sangat 
ekonomis dan bermanfaat dibandingkan mereka mendaftarkan anaknya ke Taman Kanak-kanak. Selain itu situasi 
belajar yang dilakukan secara langsung (offline) menjadi pilihan orang tua karena anak-anak dapat belajar langsung 
dibanding di Lembaga Pendidikan lainnya. Tercatat per Januari 2021, ada 164 anak-anak usia prasekolah menuntut 
ilmu disini, sebagian besar dari mereka merupakan masyarakat menengah ke bawah dan bertempat tinggal tak jauh 
dari lokasi mitra kami. Suasana belajar dilakukan dengan kondisi santai dan tatap muka, 1 pengajar mengajar 
maksimal 3 siswa dengan selalu menerapkan protocol Kesehatan (menggunakan masker, menjaga jarak dan 
menjauhi keramaian atau 3M). 

Selama pandemic covid 19 yang sudah berlangsung dua tahun ini, Kelas Baca Anakku Sayang mengalami 
penurunan jumlah siswa pada bulan Januari 2021 sebesar 37.64%. (data siswa terlihat pada tabel 1), dan 
mengalami perubahan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pada awal terjadi pandemic, kegiatan kelas 
baca sempat terhenti selama tiga bulan, namun sekarang ini kegiatan sudah mulai dilaksanakan seperti biasa, hanya 
saja kegiatan mengalami perubahan waktu belajar. Saat ini, model pengajaran pada anak menggunakan metode 
tatap muka secara terbatas, seperti terlihat pada gambar 2.  

Saat ini pembelajaran hanya dilaksanakan selama tiga hari dalam seminggu, proses pembelajaran pun 
dirubah sebelumnya hanya dibuat 1 ruangan saja, saat ini dibagi menjadi 3 ruangan kelas, seperti yang terlihat pada 
gambar 3. Para pengajar dan siswa yang datang diharuskan menggunakan masker dan sebisa mungkin para orang 
tua yang datang mengantar siswa juga diwajibkan menggunakan masker. Selama bulan Februari 2021 sampai 
Agustus 2021, kegiatan di Kelas Baca  Anakku Sayang tetap berjalan dengan baik.  

Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan sebanyak 200 siswa dan 9 tenaga pengajar. Lokasi sekolah baca di 
Ciganjur terbagi menjadi 3 lokasi dengan wilayah yang berdekatan, yaitu Selasar rumah Pak jazuli, Mushola, dan 
Lantai 2 Kontrakan. Setiap siswa dalam waktu 1 minggu (Senin-Jumat diharuskan untuk mengikuti kelas baca 
sebanyak 3 kali pertemuan. Lokasi dan jumlah tenaga pengajar dapat dilihat dalam tabel 2. Table jadwal kegiatan 
belajar di Sekolah baca, hari dan pembelajarannya dapat dilihat pada tabel 3. 

Jika melihat data berdasarkan Tabel 3 dan tabel 4, penjadwalan bisa dilakukan dengan cara membagi 
menjadi 2 kloter, masing-masing sebanyak 100 siswa, dilaksanakan berurutan dari hari Senin-Rabu dan dari hari 
Kamis-Sabtu. Pembagian Kloter atau kelas Pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4. Selain itu untuk setiap lokasi 
dibagi jumlah siswa yang dapat ditampung seperti terlihat pada Tabel 7. Pembagian kloter ini akan lebih 
memudahkan kepada tenaga pengajar untuk melakukan pemantauan peningkatan kemampuan membaca bagi 
masing-masing siswanya. Pembagian jumlah siswa untuk setiap lokasi didasarkan agar tidak terjadi antrian yang 
terlalu lama untuk setiap siswa. Perhitungan antrian untuk masing-masing lokasi sebagai berikut. 

Lama kegiatan belajar untuk setiap siswa adalah 15 menit yang terdiri dari 5 menit pertama siswa 
mengumpulkan PR dan diperiksa pengajar, 5 menit kedua siswa belajar membaca, dan 5 menit ketiga siswa 
diajarkan menulis. 1 tenaga pengajar dalam 1 kali pertemuan memegang masing-masing 12 siswa yang berarti 
mampu memegang 4 siswa/ jam (μ), dan jumlah kedatangan siswa adalah 12 siswa per jam (λ), kemudian jumlah 
pelayanan dibagi menjadi 4 (s). berdasarkan data tersebut dapat dihitung 

a. Factor Ulitisasi 

  
 

   
  

  

   
 

  

  
      

b. Jumlah rata-rata siswa dalam antrian 
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c. Waktu rata-rata yang siswa habiskan dalam antrian 
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d. Pasien menunggu dalam sistem 

     
 

 
                            

e. Jumlah rata-rata siswa dalam sistem antrian 

                             

 

Dari hasil perhitungan di atas, diketahui utilisasi ruangan masih menyediakan ruang yang dapat dipakai 
sebesar 25% sebagai cadangan, rata-rata siswa dalam antrian sangat kecil, waktu rata-rata yang dihabiskan juga 
sangat singkat, lama siswa menunggu dalam antrian cukup singkat, dan jumlah rata-rata siswa dalam sistem antrian 
juga sedikit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyesuaian pelaksanaan pembelajaran di Kelas Baca 
Anakku Sayang saat ini sudah memadai dan diterima untuk dilanjutkan.  

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan bahwa telah terjadi adaptasi atau perubahan dalam proses 
pembelajaran di Kelas Baca Anakku Sayang. Kegiatan pembelajaran tetap dilakukan secara langsung (Tatap muka 
terbatas), mengingat pesertanya adalah anak-anak usia dini yang masih memerlukan penanganan secara langsung. 
Adaptasi pembelajaran yang dilakukan berupa pemecahan hari dari 5 hari menjadi 6 hari. Kelasnya dipecah, 
sebelumnya belajar di satu lokasi, kemudian dipecah menjadi level 1 – 3 dilakukan hari senin selasa rabu sedangkan 
untuk level 4 -  6 dilakukan hari kamis jumat sabtu. Kelas untuk lokasinya pun dipecah menjadi tiga lokasi. Dengan 
demikian penyesuaian pelaksanaan pembelajaran di Kelas Baca Anakku Sayang saat ini sudah memadai dan 
diterima untuk dilanjutkan. Penelitian ini terbatas hanya dilakukan pada pusatnya Kelas Baca sehingga perlu 
dilakukan Kembali di setiap cabang yang dimiliki bagaimana perubahan penjadwalan dalam pembelajaran selama 
masa pandemi ini. 
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TABEL DAN GAMBAR 
   

Gambar 1. Proses antrian dasar 

(Lieberman 2008 dalam Listiyani, dkk., 2019) 

 

Tabel 1. Data Siswa 

Data primer, ATA 2020 – 2021 (Februari 2021 – Agustus 2021) 

 

 

 

Gambar 2. Metode Tatap Muka secara Terbatas Kelas Baca Anakku Sayang 

Data Primer, PTA 2020 – 2021 (Maret 2021 – September 2021) 
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Gambar 3. ruangan kelas. (a) area mushalla (b) area lantai 2 kontrakan; (c) Area Selasar Rumah Pak Jazuli 

Data primer, ATA 2020 – 2021 (Februari 2021 – Agustus 2021) 

 

Tabel 2 Lokasi dan Jumlah tenaga Pengajar di Ciganjur 

Lokasi Kelas Baca 
Tenaga Pengajar 

(orang) 

Mushola 4 

Selasar rumah 2 

Lantai 2 Kontrakan 3 

 

Tabel 3 Hari dan Pembelajaran 

Hari Pembelajaran 

Senin Buku 1 

Selasa Buku 2 

Rabu Buku 3 

Kamis Buku 4 

Jumat Buku 5 

Sabtu Buku 6 

 

Tabel 4 Pembagian Kloter Pembelajaran 

Kloter 
Jumlah 
Siswa 

1 (Senin-Rabu) 100 

2 (Kamis-Sabtu) 100 

 

Tabel 5 Pembagian Jumlah Siswa dalam Setiap Lokasi 

Lokasi 
Jumlah Tenaga 

Pengajar 
Jumlah Siswa Per Lokasi 

Mushola 4 48 

Selasar Rumah 2 16 

Lantai 2 kontrakan 3 36 
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Abstrak 

Latar Belakang: Pandemi covid-19 berdampak negatif terhadap setiap lini kehidupan 

masyarakat tidak terkecuali dalam kegiatan ekonomi, hal ini berimbas pada penurunan nilai 

investasi masyarakat karena munculnya kepanikan dalan berinvestasi ditengah ketidak pastian 

ekonomi dimasa pandemi. 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian tentang prilaku investor retail dalam 

berinvestasi saham di masa pandemi.  

Metodologi: Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi literatur yang 

didukung oleh berbagai sumber artikel kemudian dikaji lebih dalam untuk dirumuskan menjadi 

hasil penelitian. 

Hasil: Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa masyarakat sudah mulai terbiasa dengan 

era new normal sehingga ditengah pandemi ini investor masih menaruh kepercayaannya dalam 

berinvestasi di sector finansial khususnya pembelian saham perusahaan, akan tetapi investor 

retail cenderung mengalokasikan dananya kepada perusahaan yang mampu bertahan dari imbas 

pandemi seperti sektor penyedia telekomunikasi, sektor industri barang konsumer dan sektor 

kesehatan. 

Kata Kunci: investasi saham, pandemic covid 19, prilaku investor 
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I. PENDAHULUAN 

Kemunculan awal virus COVID-19 pada akhir tahun 2019 secara resmi telah ditetapkan oleh Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) sebagai wabah yang mengakibatkan pandemi dan melanda seluruh negara di dunia. Untuk 
mencegah penyebaran virus covid-19, pemerintah membatasi aktifitas masyarakat seperti membatasi kerumunan, 
menerapkan system kerja dari rumah (work from home), melaksanakan pembelajaran sekolah daring bahkan 
menutup sebagian besar tempat perbelanjaan dan tempat umum yang mengundang kerumunan masyarakat. Selain 
itu pemerintah juga mewajibkan seluruh masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan dan mendorong 
maasyarakat untuk segera melakukan vaksinasi (Tambunan, 2020). 

Pandemi ini mengakibatkan banyak perubahan kegiatan masyarakat. Banyaknya pemutusan hubungan 
kerja dan penurunan pendapatan mengakibatkan pemerintah perlu segera mencanangkan transisi menuju era new 
normal, yaitu kondisi normal baru dimana masyarakat harus beradaptasi dengan masa pandemi dan terdapat 
beberapa kebijakan pemerintah yang berubah, termasuk kebijakan ekonomi yang berimbas terhadap nilai investasi.  

Ditengah era new normal, banyak perusahaan dan individu masyarakat yang mengalami penurunan 
ekonomi yang drastis sehingga dalam berinvestasi perlu juga beradaptasi dimana investor harus menyusun ulang 
portofolio yang dimiliki. Investor harus berhati-hati dalam menempatkan dananya ke berbagai portofolio investasi 
sebab bursa saham di seluruh dunia rata-rata mengalami penurunan (Collins, 2020) tidak terkecuali dengan Indeks 
Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. 

Para Iinvestor pada umumnya cenderung memilih untuk berinvestasi di negara yang memiliki tingkat 
pengangguran rendah, ketimpangan sosial dan kesenjangan pendapatan relatif rendah, tingkat kriminalitas rendah, 
serta memiliki kondisi keamanan dan politik yang relatif stabil (Samsul, 2018). Hal ini menunjukan bahwa semakin 
stabil kondisi ekonomi dan politik suatu negara maka akan semakin bagus dan stabil kondisi pasar sahamnya. Pasar 
saham adalah sumber pendanaan yang penting bagi suatu perusahaan yang sudah go public. Dana yang diperoleh 
merupakan sumber pendanaan jangka panjang sehingga perusahaan dapat memanfaatkan sumber dana tersebut 
untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya hal yang harus dilakukan perusahaan adalah menjaga dan 
meningkatkan kepercayaan investor dengan membuktikan kinerja yang baik. Hal ini penting sehingga banyak 
penelitian yang dilakukan, baik di Indonesia bahkan di dunia terkait pasar saham (Bose and Mukherjee, 2005). 
Selain itu pengembangan pasar saham juga akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi 
(Sulistyowati dan Rahmawati, 2020). Pada penelitian lainnya disebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara 
pasar saham yang efisien dengan pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, serta 
terdapat mekanisme transmisi tidak langsung antara pengaruh perkembangan pasar saham terhadap investasi 
(Masoud, 2013). 

Pasar saham di Indonesia pernah mengalami kepanikan pada tahun 1998 saat terjadi krisis ekonomi. Pada 
saat itu kondisi ekonomi dunia khususnya Indonesia sedang tidak stabil dan berdampak pada harga saham di bursa 
(Utami and Rahayu, 2003). Krisis subprime mortgage tahun 2008 yang berasal dari Amerika Serikat dan kemudian 
menyebar ke negara-negara lainnya juga menyebabkan sektor-sektor industri menurun dan pada akhirnya juga 
menurunkan harga saham (Peicuti, 2013). Kondisi krisis atau bencana dapat memengaruhi kondisi pasar saham, 
pada saat terjadi bencana banjir di DKI Jakarta tahun 2013 menyebabkan terjadinya abnormal return namun saat itu 
volume perdagangan tidak berbeda signifikan karena kondisi bencana cepat diatasi oleh pemerintah (Yuwono, 
2013). 

Saat ini terjadi pandemi Covid-19 yang menyebar ke seluruh penjuru dunia di akhir tahun 2019 dan awal 
tahun 2020 awalnya tidak memengaruhi pasar saham, namun dengan semakin banyak korban yang terkonfirmasi 
maka pasar saham memberikan reaksi negatif (Khan et al., 2020). Hal ini juga menyebabkan harga di pasar saham 
menurun, terlebih setelah WHO menyatakan bahwa Covid-19 merupakan pandemi (Alali, 2020) serta menyebabkan 
terjadinya negative abnormal return (Liu et al., 2020). 

Pandemi Covid-19 mempengaruhi pasar modal di Indonesia hingga menyebabkan terjadinya perubahan 
waktu perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan hal ini merupakan sinyal negatif (kabar buruk) yang menyebabkan 
investor lebih tertarik untuk menjual kepemilikan sahamnya (Kusnandar and Bintari, 2020). Kondisi pandemi Covid-
19 juga memengaruhi dinamika pasar saham (He et al., 2020; Junaedi and Salistia, 2020; Liu et al., 2020), 
menyebabkan bursa saham di seluruh dunia mengalami penurunan (Collins, 2020), dan meningkatkan inefisiensi di 
pasar saham (Lalwani and Meshram, 2020). Di Indonesia, hal ini juga memberikan dampak buruk bagi pasar modal 
dan memengaruhi investor dalam membuat keputusan berinvestasi (Pitaloka et al., 2020). 

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait pengaruh Covid-19 terhadap pasar saham, namun belum 
terdapat kajian tentang bagaimana prilaku investor khususnya investor retail dalam berinvestasi saham di masa 
pandemi covid-19. 
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II. MATERI DAN METODOLOGI 

Investasi adalah suatu komitmen untuk menanamkan dana pada periode tertentu untuk mendapatkan 
keuntungan di masa depan sebagai kompensasi bagi investor untuk  
(1) Waktu selama dana diinvestasikan;  
(2) Tingkat inflasi yang diharapkan; dan  
(3) Ketidakpastian pembayaran di masa depan (Reilly & Norton, 2007).  

Investasi terdiri dari investasi dalam bentuk aktiva riil (riil assets) seperti emas, tanah, barang-barang seni, 
real estate serta barang berharga lainnya, dan investasi di sektor finansial dalam bentuk surat-surat berharga atau 
sekuritas (marketable securities atau financial assets) yang mana tujuan berinvestasi untuk meningkatkan kekayaan, 
baik sekarang dan di masa depan. Keputusan investasi merupakan faktor penting dalam fungsi keuangan 
perusahaan. Fama (1974) menyatakan bahwa nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. 
Keputusan investasi sangat penting karena untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimumkan 
kemakmuran. 

Investasi merupakan salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menjaga asset dan 
mendapatkan keuntungan. Banyak masyarakat yang mulai menjadi investor retail karena mereka tertarik dengan 
potensi keuntungan yang dapat diraih. Investor ritel adalah penanam uang atau modal non-profesional alias 
menggunakan nama sendiri dengan tujuan melindungi kekayaannya di masa depan dengan cara berinvestasi. 
Investor ritel juga disebut sebagai investor individu atau pedagang ritel. Umumnya para investor yang 
menginvestasikan dananya berharap agar mendapatkan imbal hasil (return). Return adalah satu-satunya jalan yang 
paling masuk akal bagi investor untuk membandingkan berbagai alternatif investasi dengan berbagai macam hasil 
dari alternatif investasi tersebut (Jensen & Jones, 2020). Jones (2006) mengatakan return merupakan rasio 
keuntungan atau kerugian dari sebuah investasi atau sejumlah uang yang diinvestasikan. Return sebuah investasi 
diukur dari return yang diterima pada periode tertentu, biasanya satu tahun. Investor menginvestasikan sejumlah 
dananya untuk masa yang akan datang dan ketika masa itu tiba, investor dapat mendapatkan pengembalian sesuai 
strategi yang mereka lakukan agar hasilnya dapat sesuai dengan yang mereka harapkan, baik itu lebih rendah 
maupun lebih tinggi. Reilly and Norton (2007) mengatakan bahwa keuntungan yang didapat dari pasar modal berupa 
dividen dan capital gain yang merupakan hasil yang diperoleh dari selisih antara nilai jual dan nilai beli saham bila 
investor menjual saham tersebut.   

Keberadaan pasar modal memiliki peran peningkatan aktivitas ekonomi nasional karena dengan adanya 
pasar modal, perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana sehingga mendorong perekonomian nasional 
menjadi lebih maju. Pasar modal berfungsi sebagai wadah pengalokasian dana secara efisien antara investor 
dengan perusahaan dengan memperjualbelikan instrumen keuangan. Bagi investor sendiri, pasar modal berfungsi 
sebagai alternatif berinvestasi yaitu dengan memberikan keuntungan dengan sejumlah risiko tertentu. Reilly and 
Norton (2007) mendefinisikan risiko sebagai ketidakpastian dari hasil yang didapat di masa mendatang atau 
probabilitas dari kerugian atas pendapatan di masa mendatang.  

Terdapat dua jenis risiko dalam investasi yaitu: (1) Risiko non sistematis yaitu risiko yang dapat dieliminasi 
dengan cara diversifikasi atau berinvestasi dalam berbagai jenis saham dari berbagai sektor karena berasal dari 
kondisi internal perusahaan. Risiko ini hanya berdampak terhadap suatu saham atau sektor tertentu; (2) Risiko 
sistematis adalah risiko yang tidak dapat dieliminasi karena risiko ini berasal dari kondisi makro ekonomi atau pasar. 
Apabila risiko ini muncul dan terjadi maka semua jenis saham akan terkena dampaknya. Contoh risiko sistematis 
adalah risiko inflasi, risiko tingkat suku bunga, dan risiko pasar. Tandelilin (2010) mengatakan bahwa beberapa 
sumber risiko yang mempengaruhi besarnya risiko suatu investasi: (1). Risiko suku bunga. Perubahan suku bunga 
bisa mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Apabila suku bunga naik maka return investasi yang terkait 
dengan suku bunga (misal deposito) juga akan naik. Akibatnya minat investor akan berpindah dari saham ke 
deposito. Maka jika suku bunga meningkat, maka harga saham akan turun, dan sebaliknya; (2) Risiko pasar.  
Fluktuasi pasar secara keseluruhan dapat mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Fluktuasi pasar 
biasanya ditunjukkan oleh berubahnya indeks pasar saham secara keseluruhan. Perubahan pasar diperngaruhi oleh 
faktor seperti resesi ekonomi, kerusuhan, atau perubahan politik; (3) Risiko inflasi. Inflasi yang meningkat akan 
mengurangi daya beli rupiah yang diinvestasikan. Jika inflasi meningkat, investor biasanya menuntut tambahan 
premium inflasi untuk mengkompensasikan penurunan daya beli yang dialaminya; (4) Risiko bisnis adalah risiko 
dalam menjalankan bisnis suatu jenis industri.  

Kondisi pasar sulit diperkirakan dan baru diketahui setelah peristiwa terjadi. Oleh karena itu, investor yang 
akan melakukan investasi di bursa efek harus senantiasa memonitor kondisi pasar efek. Ang (1997) mengatakan 
kondisi Bursa Efek pada dasarnya dapat dibedakan atas tingkat harga secara umum meningkat (bull market) dan 
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tingkat harga secara umum menurun (bear market). Bull market adalah kondisi pasar yang menguntungkan. 
Perkembangan harga pada bursa efek, secara garis besar dapat dimonitor melalui kinerja rata-rata dan indeks 
pasar. Kinerja rata-rata mencerminkan perilaku harga dari sekelompok saham representatif pada waktu tertentu. 
Indeks pasar mengukur perilaku harga saat ini dari kelompok saham representatif relatif terhadap harga periode 
dasar. Investor membandingkan rata-rata harga dari berbagai waktu untuk menilai kekuatan dan kelemahan relatif 
pasar. Jika harga rata-rata atau indeks menunjukkan kecendrungan kenaikan harga-harga, bull market terjadi, bila 
sebaliknya maka bear market terjadi.  

Investor perlu melakukan analisis fundamental untuk membuat keputusan dalam memilih saham mana yang 
akan dibeli untuk jangka panjang (Bodie, Kane, & Marcus, 2009). Analisis fundamental adalah metode analisis yang 
didasarkan fundamental ekonomi suatu perusahaan yaitu menghitung nilai intrinsik dengan data keuangan 
perusahaan. Karena itulah teknik ini menitikberatkan pada rasio-rasio finansial perusahaan. Ross, Westerfield, and 
Jordan (2016) mengatakan bahwa analisis fundamental mempunyai konsep dasar bahwa nilai saham sebuah 
perusahaan tercermin dalam kinerja perusahaan tersebut 

Penulisan ini menggunakan jenis penulisan kualitatif melalui metode analisis literatur. Data yang digunakan 
dalam penulisan ini adalah data sekunder, berupa hasil-hasil penelitian terdahulu dan literatur-literatur yang 
berkaitan dengan perubahan investasi selama pandemi. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
studi pustaka (library research). 

 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan China pada akhir tahun 2019 dan telah benar-benar menjadi wabah 
yang ditakuti diseluruh dunia. Tidak hanya mempengaruhi kesehatan dan cara hidup manusia tetapi juga ekonomi 
dan pasar saham. Kehancuran pasar saham tidak dapat dihindari akibat COVID-19. Banyak bisnis-bisnis 
ditutup/bangkrut, pengangguran melonjak, kemiskinan meningkat, dan rasa ketakutan melanda banyak investor 
sehingga banyak investor menjual saham yang dimilikinya sehingga harga saham anjlok di seluruh bursa saham 
dunia.   

Sebelum adanya pandemi Covid-19, kondisi perekonomian global masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. 
Walaupun sebelum Covid-19 ini perekonomian global diselimuti dengan beberapa ancaman yaitu ketegangan 
geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran, perang dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa yang dipicu oleh 
kesepakatan green deal UE, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta isu brexit yang belum 
selesai. Namun, secara keseluruhan kondisi ekonomi global sebelum pandemi Covid-19 masih baik dan prospektif 
untuk melakukan investasi. 

Tidak hanya perekonomian global yang masih positif, sebelum pandemi pun perekonomian nasional masih cukup 
baik dilihat dari IHSG pada awal Januari yang sempat menyentuh angka 6300, hal ini adalah salah satu capaian 
yang baik dan menarik bagi Indonesia. Tidak hanya itu prospek ekonomi nasional juga masih stabil, dimana 
pertumbuhan ekonomi berada pada level lima sampai lima setengah persen. Kemudian regulasi-regulasi yang dibuat 
oleh pemerintah, kondisi rupiah yang cenderungnya lebih stabil dan cadangan devisa kita yang menunjukan angka 
baik menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. 

Pada saat virus covid 19 pertamakali ditemukan tren IHSG menjadi menurun. Karena pada saat itu muncul isu-
isu mengenai Covid-19 yang mulai meluas dari Wuhan ke Jepang, Korea dan Negara Singapura yang paling dekat 
dengan Indonesia. Sehingga penurunan ini menyebabkan IHSG kita mengalami penurunan sampai di bawah level 
4000. Penurunan ini tentunya juga tidak lepas dari sentimen investor yang melihat bahwa pemerintah Indonesia 
pada waktu itu belum serius dalam menangani Covid-19 ini sehingga ketika krisis kesehatan terjadi dan sentimen-
sentimen itu ada, membuat para investor lebih memilih untuk menarik dananya dari pasar modal sehingga hal 
tersebut tentunya membuat harga saham mengalami penurunan. 

Tabel 1. Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia periode Maret – Mei 2020 

 

 IHSG Volume 
Transaksi (MilIar saham) 

Nilai 
Perdagangan (Rp. Triliun) 

Maret Minggu-1 5,498.54 316.16 306.47 

Maret Minggu-2 4,907.57 347.81 345.58 

Maret Minggu-3 4,194.94 384.32 385.51 
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Maret Minggu-4 4,545.57 418.38 423.99 

Maret Minggu-5 4,623.43 449.91 457.97 

April Minggu-1 4,649.08 482.30 487.93 

April Minggu-2 4,634.82 524.89 520.35 

April Minggu-3 4,496.06 561.99 553.00 

April Minggu-4 4,716.40 588.45 580.95 

Mei Minggu-1 4,597.43 614.17 604.15 

Mei Minggu-2 4,507.61 643.93 636.16 

Mei Minggu-3 4,545.95 688.67 691.70 

Mei Minggu-4 4,753.61 725.64 738.12 

Juni Minggu-1 4,947.78 770.08 785.04 

Sumber: OJK (Juni, 2020)  
 

Tabel 1 menunjukkan bahwa IHSG pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada minggu kedua Maret 2020 mengalami 
penurunan. IHSG berada dilevel 4,907.57 menurun dimana pada minggu pertama Maret 2020 pada posisi 5,498.54 
sejak Presiden Republik Indonesia Jokowi Widodo pada tanggal 15 Maret 2020 konferensi pers di Istana Bogor 
menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja, belajar, dan ibadah di rumah saja agar penyebaran 
Covid-19 bisa segera dihambat, indeks bergerak fluktuatif karena pandemi COVID19 melanda Indonesia. Pada 
minggu ketiga Mei 2020 hingga awal Juni 2020 menunjukkan tren kenaikan, IHSG berada di posisi 4,545.95 dan 
terus menanjak hingga ke posisi 4,947.78 pada minggu pertama Juni 2020 dikarenakan pelonggaran Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) dampak pandemi COVID-19 dengan dibukanya sejumlah kegiatan ekonomi dan 
bisnis seperti mal-mal dan pertokoan. Volume perdagangan saham perlahan terus meningkat. Pada minggu pertama 
Juni 2020, volume perdagangan tercatat sebanyak 770.08 milliar lembar saham, dengan nilai transaksi sebesar Rp 
785.04 triliun.  

Sejak pasien pertama Covid-19 di Indonesia dikonfirmasi awal Maret 2020, transaksi perdagangan di pasar 
saham mengalami fluktuatif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus terombang-ambing selama pandemi 
COVID-19. Naik turun pasar saham tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga di belahan dunia 
manapun.  

Ang (1997) mengatakan bahwa Nilai atau Harga Pasar (market price) adalah harga suatu saham pada 
pasar yang sedang berlangsung. Harga pasar inilah yang menyatakan naik turunnya suatu saham.  Jika pasar bursa 
ditutup, maka harga pasar adalah harga penutupan (closing price). Jika harga pasar dikalikan dengan dengan jumlah 
saham yang diterbitkan (outstanding shares) maka didapatkan nilai pasar (market value). Nilai Pasar (Market Value) 
biasa disebut kapitalisasi pasar (market capitalization).  

 
Tabel 2. Perkembangan Perdagangan Saham berdasarkan Sektoral Juni minggu ke 2-2020 

 

Sektoral Kapitalisasi Pasar 

 Nilai (Rp) (%) 

Keuangan 1,948,999,285,421,240 34.54 

Industri Konsumsi 1,036,321,430,916,490 18.36 

Infrastruktur 608,932,934,874,765 10.79 

Industri Dasar 576,821,177,863,924 10.22 

Perdagangan 543,364,568,407,854 9.63 

Properti & Real Estate 304,962,495,575,218 5.40 
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Pertambangan 296,056,138,934,952 5.25 

Aneka Industri 263,673,423,140,037 4.67 

Pertanian 64,222,211,053,508 1.14 

Sumber: OJK, Juni 2020  
 

Dari tabel 2 tampak bahwa saham yang memiliki nilai kapitalisasi pasar tertinggi adalah saham-saham yang 
berada pada sektor keuangan dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp 34,54%, kemudian diikuti dengan sektor industri 
konsumsi sebesar 18,36%, sektor infrastruktur sebesar 10,79 %, sektor Industri Dasar sebesar 10,22%, 
Perdagangan sebesar 9,63%, Properti & Real Estate sebesar 5.40%, Pertambangan sebesar 5.25%, Aneka Industri 
sebesar 4.67%, dan Pertanian sebesar 1.14%.  

Pergerakan pasar modal akan sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Ketika PSBB terjadi banyak 
perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan bahkan kolaps. Jika kita lihat pada hari ini, perusahaan-
perusahaan yang listing di pasar modal, yang berperan di bidang pariwisata semuanya negatif. Sehingga kalau kita 
lihat, tidak hanya aspek finansial perusahaan yang terpukul karena pandemi covid-19, namun juga aspek riil dan 
fundamental juga ikut terkena imbasnya. Sehingga wajar saja harga saham sempat jatuh atau bahkan sekarang 
harga saham performance nya tidak sebaik sebelum terjadinya pandemi. 

Meskipun banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mampu bertahan di tengah kondisi saat ini, namun 
perusahaan telekomunikasi kinerjanya justru membaik pada masa pandemi ini. Selama pandemi ini perusahaan 
Telkomsel, XL, Indosat memiliki laba yang luar biasa, karena pemakaian internet selama Work From Home (WFH) 
dan belajar dari rumah semakin tinggi. Dan beberapa perusahaan yang bergerak di sektor food and beverage seperti 
halnya indofood sukses makmur juga cukup baik karena meskipun pandemi ini melanda, kinerja perusahaannya 
tetap naik, hal tersebut dikarenakan perusahaan Indofood memproduksi kebutuhan dasar yang saat ini juga 
dibutuhkan. 
Rizvi, Mirza, Naqvi, and Rahat (2020) melakukan penelitian untuk menilai bagaimana keadaan COVID-19 yang 
berkembang apakah mempengaruhi kinerja dan gaya invetasi di seluruh Uni Eropah. Peneliti menilai kinerja masing-
masing gaya investasi selama evolusi COVID-19. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penularan COVID-19 
sangat dinamis di seluruh Uni Eropa sehingga COVID19 berdampak sangat buruk pada berbagai kategori reksadana 
di Uni Eropa, hanya dana kewirausahaan sosial yang menunjukkan pengembalian positif. Jerman dan Prancis 
adalah negara yang sebagian besar dipengaruhi oleh penyebaran virus corona yang berdampak sangat buruk. 
Sedangkan Swiss, Swedia, Irlandia, Austria dan Denmark tidak begitu buruk sehingga mengalami peningkatan 
investasi disebabkan para manajer dana memindahkan investasi dari lokasi yang terinfeksi secara signifikan seperti 
Jerman dan Prancis ke lokasi yang memiliki dampak COVID-19 yang lebih rendah seperti Swiss, Swedia, Irlandia, 
Austria dan Denmark. Investasi yang bertumbuh dengan baik di Uni Eropa selama pandemi COVID-19 adalah 
perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang utilitas, grosir dan ritel. 

Phil (2020) seorang ahli pasar saham dunia melakukan penelitian mengenai bagaimana COVID-19 
berdampak pada pasar saham. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa saat pandemi COVID-19 adalah saat yang 
paling tepat untuk berinvestasi/membeli saham dimana banyak orang menjual saham sehingga harga saham sangat 
murah. Phil memberikan indikator yang dapat digunakan oleh investor agar tidak salah dalam memilih produk saham 
adalah dengan menjawab hal-hal berikut ini yaitu: (1) apakah permintaan produk saham tersebut tinggi; (2) apakah 
perusahaan penghasil produk tersebut sebagai pengontrol harga; (3) apakah produk yang dihasilkan perusahaan 
tersebut selalu dibutuhkan manusia dan tetap ada bila dibutuhkan; ataukah (4) produk yang dihasilkan merupakan 
produk berharga/memiliki nilai tinggi seperti energi, tenaga surya, makanan dan lain-lain, ataukah (5)  produknya 
merupakan produk kemewahan yang diperlukan suatu kelompok tertentu. Selain itu, Phil berpendapat bahwa 
perusahaan yang sangat diuntungkan dengan adanya pandemi COVID-19 adalah industri makanan, alat kesehatan 
dan alatpembersih, sementara perusahaan lain mengalami kerugian yang amat parah.  

Perilaku Investor Retail dalam Berinvestasi di masa Pandemi 

Fluktuasi di pasar modal khususnya pada masa pandemi ini sangat mempengaruhi perilaku investor retail 
dalam berinvestasi karena para investor retail menganalisis pasar modal tidak hanya sekedar dilihat dari angka saja, 
tetapi juga dilihat dari aspek keuangan perilaku atau ekonomi perilaku seorang investor. Apabila investor tersebut 
kecenderungannya adalah investor yang moderat atau menghindari risiko, maka investor tersebut lebih cenderung 
untuk menarik dananya dari pasar modal dan kemudian menginvestasikan dananya pada instrumen-instrumen 
investasi lainnya yang lebih save seaven atau investasi yang memiliki tingkat risiko rendah dalam instrument 
investasi sektor rill misalnya tanah, emas, dan instrumen finansial lainnya seperti deposito dan surat hutang obligasi. 



668 SEMNAS UNIDA III ISBN: 978-602-6585-86-8                                                                        
 
 

 

Namun apabila investor tersebut merupakan investor yang risk taker maka besar kemungkinan dia akan tetap 
mempertahankan investasi sahamnya dengan keyakinan akan semakin baiknya nilai saham yang dimiliki. 

Melihat perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Mei 2020 dengan 
merujuk penelitian Rizvi et al. (2020) dan penelitian Phil (2020) maka saham-saham yang banyak diminati oleh 
investor untuk diinvestasikan selama masa pandemi COVID-19 di Bursa Saham Indonesia adalah sebagai berikut: 
(1) Investor cenderung membeli saham-saham sektor industri barang konsumer (consumer goods) karena sektor 
barang konsumer mampu mencatatkan kinerja positif sejak adanya pengumuman kasus COVID-19 pertama di 
Indonesia. Industri barang konsumer meningkat karena masyarakat pasti membutuhkan pasokan makanan dan 
minuman dalam kondisi apapun. Industri konsumer dipastikan akan selalu dicari konsumen karena erat dengan 
pemenuhan kebutuhan hidup karena meskipun aktivitas masyarakat dibatasi, tetapi konsumsi tentunya masih tetap 
berjalan; (2) Saham-saham sektor telekomunikasi juga menjadi pilihan karena adanya semua kegiatan dirumah saja 
terkait adanya pandemi COVID-19 membuat fungsi telekomunikasi amat penting. Banyak perusahaan menerapkan 
kebijakan kerja dari rumah (work from home /WFH) dan pelajar/ mahasiswa menerapkan program belajar jarak jauh 
(elearning) mengakibatkan lonjakan (traffic) data internet untuk belajar online, penggunaan youtube, google, 
whatsApp meningkat sehingga penggunaan kuota data menjadi meningkat. Jaringan internet menjadi tumpuan untuk 
mendukung kelancaran bekerja dan belajar dari rumah. Begitu juga terjadi peningkatan permintaan pasang baru 
dibanding periode sebelum terjadi pandemi COVID-19.; (3) Saham-saham sektor kesehatan juga sangat menarik 
minat investor karena adanya peningkatan penjualan obat dan permintaan medical chek up, rapid test, swab test 
terjadi dalam masyarakat. Masyarakat harus mengeluarkan dana untuk membeli obat dan layanan kesehatan 
ditengah ancaman virus corona. Belum adanya vaksin dan ketidakpastian kapan pandemi berakhir membuat 
prioritas masyarakat saat pandemi adalah bagaimana menjaga kesehatan keluarga sehingga produk layanan 
kesehatan akan menjadi pilihan pertama dibanding konsumsi lainnya.  

Bodie (2009) mengatakan bahwa portofolio adalah kumpulan aset yang dimiliki investor. Banyak dari investor 
retail yang membangun portofolio dari beberapa aset yang akan memaksimalkan pengembalian untuk tingkat risiko 
tertentu. Demikian juga, dengan tingkat pengembalian yang diharapkan, seorang investor dapat membangun 
portofolio dengan risiko serendah mungkin. Markowitz (1952) pelopor teori portofolio modern membuat asumsi 
bahwa investor enggan mengambil risiko, artinya investor lebih suka portofolio yang kurang berisiko daripada yang 
berisiko untuk tingkat pengembalian tertentu. Ini menyiratkan bahwa seorang investor akan mengambil lebih banyak 
risiko hanya jika dia mengharapkan lebih banyak reward.  

Diversifikasi merupakan salah satu prinsip terpenting teori portofolio modern yang bermanfaat dalam 
mengurangi risiko atau ketidakpastian dengan cara meningkatkan jumlah saham dalam portofolio saham yang dapat 
menghasilkan return yang maksimal dengan risiko yang minimal. Diversifikasi adalah salah satu komponen utama 
pengambilan keputusan investasi di bawah risiko atau ketidakpastian (Koumou, 2020). Oyenubi (2019) mengatakan 
bahwa tidak ada angka unik dalam hal jumlah optimal stok yang diperlukan untuk mencapai diversifikasi penuh. 
Jumlah saham optimal yang dibutuhkan untuk mencapai diversifikasi penuh berbeda untuk pasar yang berbeda, 
dimana dalam mengukur diversifikasi saham, investor dapat menggunakan Portfolio Diversification Index (PDI).  

Masyarakat sebagai investor retail beranggapan bahwa tidak ada yang mengetahui investasi apa yang paling 
tepat selain diri sendiri. Sehingga para investor retail menyarankan untuk masyarakat agar kenali diri sendiri terlebih 
dahulu sebelum melakukan investasi. Adapun beberapa golongan investor dapat dibagi menjadi beberapa golongan 
yaitu orang yang tergolong risk averse (menghindari risiko), moderat, atau risk taker (pengambil risiko). Ditengah 
kondisi yang tidak pasti di masa pandemic ini, seorang risk averse akan memilih instrumen investasi dengan tingkat 
stabilitas yang baik seperti deposito, obligasi atau emas. Sementara itu, seorang yang tergolong risk taker tentu akan 
memilih instrumen investasi yang berisiko, namun dapat memberikan return yang tinggi. Di pasar saham, 
perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, telekomunikasi, dan food and beverage menjadi primadona saat ini. 
Dengan menganalisa aspek fundamental berupa laporan keuangan perusahaan, akan tercermin apakah perusahaan 
tersebut layak untuk diinvestasikan atau tidak. Salah satu yang menjadi acuan adalah capital 
expenditure perusahaan, semakin tinggi nilainya, maka tinggi juga kemungkinan perusahaan untuk terus 
berkembang dan otomatis menghasilkan return yang besar bagi investornya. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Pandemi covid 19 membuat masyarakat harus beradaptasi dengan ketidak pastian ekonomi, oleh 
karenanya investor pada umumnya melakukan disferifikasi dalam berinvestasi saham ditengah pandemi COVID-19. 
Adapun investor retail cenderung berinvestasi dengan mempertimbangkan dua hal yaitu:  
(1) analisis fundamental terhadap saham-saham yang akan dibeli dimana analisis fundamental membuat investor 
dapat mengetahui prospek perusahaan dan memprediksi return saham di masa mendatang;  
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(2) diversifikasi saham dimana diversifikasi saham akan meminimalisir risiko yang akan terjadi pada investor karena 
Buffett and Cunningham (2019) mengatakan Don’t put your eggs in one basket yaitu dalam berinvestasi perlu 
melakukan diversifikasi saham. 

Dengan perhitungan yang matang, dimasa pandemi ini para investor tetap dapat memperoleh keuntungan 
dalam berinvestasi saham. Investor retail lebih cermat dalam memilih pembelian saham di sektor apa saja yang akan 
dituju. Selain itu para investor retail juga perlu melakukan analisis fundamental dengan tujuan mengetahui dimana ia 
dapat meneempatkan dananya dengan baik, para investor retail juga banyak melakukan diversifikasi saham untuk 
membagi risiko kerugian yang kemungkinan besar dapat terjadi dalam berinvestasi. 
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Abstrak 

Latar Belakang:  Pada saat ini keterampilan membaca, menulis, dan berhitung harus dimiliki 

oleh anak sebelum mereka memasuki sekolah. Walau ada juga beberapa sekolah yang tetap 

menerima anak yang belum bisa membaca, namun dibeberapa sekolah khususnya sekolah swasta 

mengharuskan anak didik yang diterima minimal sudah mengenal huruf. Oleh karena itu, banyak 

orang tua yang memasukkan anak mereka ke tempat bimbingan belajar membaca, menulis dan 

berhitung pada usia dini atau pra-sekolah. Hal ini menimbulkan makin banyaknya sekolah 

informal yang mengkhususkan untuk belajar membaca, menulis dan berhitung pada anak usia 

dini atau pra-sekolah. Salah satunya adalah kelas baca Anakku Sayang. Selama pandemi Covid 

19 perkembangan kelas Baca Anakku Sayang mengalami banyak penyesuaian dan beradaptasi 

dengan semua perubahan. Disamping itu, kelas baca Anakku Sayang juga harus bersaing dengan 

para pesaing agar tetap aktif selama pandemi Covid 19. 

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perkembangan yang terjadi pada kelas 

baca Anakku Sayang selama pandemi Covid 19. Bagaimana mempertahankan peserta didik dan 

juga mengatasi persaingan antara sesama kelas baca pada sekolah informal lain yang sejenis. 

Metodologi: Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada pemilik 

kelas baca Anakku Sayang mengenai semua fakta dan data yang ada pada kelas baca Anakku 

Sayang dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Penelitian berlangsung dalam kurun 

waktu enam bulan, dimulai dari bulan Maret 2021 sampai September 2021. 

Hasil: Berdasarkan hasil penelitian, perkembangan kelas Baca Anakku Sayang selama pandemi 

Covid 19 yang sudah berjalan kurang lebih dua tahun ini terus mengalami peningkatan yang 

cukup baik. Hal ini terjadi karena selama pandemi berlangsung, kelas baca semakin diminati 

Pembelajaran daring selama ini membuat para orang tua merasa perlu memasukkan anak mereka 

ke Kelas Baca Anakku Sayang karena lebih efisien dibandingkan memasukkan anak mereka ke 

Taman Kanak-kanak. 

Kata Kunci:  perkembangan, kelas baca,pandemi covid 19 
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I. PENDAHULUAN 

Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk yang diberikan akal dan pikiran, sehingga manusia sebagai 
makhluk individu memiliki kemampuan untuk berkembang dengan cara mengolah semua potensi yang ada. Sejak 
dilahirkan manusia merupakan makhluk yang berinteraksi dengan makhluk lainnya dan juga mereka hidup secara 
berkelompok sampai akhir hayatnya. Kelompok masyarakat ini pada akhirnya dengan adanya kesamaan minat dan 
juga keinginan yang akan menghasilkan kelompok kerja yang juga dapat memberikan energi yang positif dalam 
setiap perkembangan yang mereka geluti.  

Ketika pandemic Covid-19 melanda dunia, Indonesia juga mengalami pandemi tersebut pada awal tahun 
2020. Seketika laju perekonomian dan aktivitas masyarakat terhenti termasuk dunia pendidikan. System pendidikan 
yang pada awalnya dilakukan secara tatap muka langsung pada akhirnya dilakukan dengan menggunakan sisitem 
pembelajaan jarak jauh. Pada awalnya terjadi pandemi, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial 
selama dua minggu, berharap penyebaran Covid-19 bisa dikurangi. Namun ternyata penerapan kebijakan tersebut 
tidak dapat memutuskan rantai penyebaran Covid-19, sehingga pemerintah meliburkan semua tingkat pendidikan 
dari TK hingga Perguruan Tinggi.  

Pemerintah bekerja keras agar pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan akhirnya pemerintah 
mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan platform seperti google meet, zoom, dan 
media lainnya. Pembelajaran ini sempat mengalami kesulitan, terutama bagi keluarga menengah kebawah. 

Semua kesulitan ini juga dirasakan oleh cabang kelas baca Anakku Sayang karena tidak semua siswa kelas 
baca Anakku Sayang berada pada perekonomian yang baik. pada umumnya siswa berasal dari keluarga kurang 
mampu sehingga untuk beberapa cabang sempat mengalami penutupan sementara, dikarenakan tidak 
memungkinkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh tersebut. Sebagai contoh, cabang pusat kelas baca 
Anakku Sayang yang beralamat di jalan M.KAhfi Ciganjur Jakarta Selatan, sempat tutup selama tiga bulan. Namun 
seiring berjalannya waktu, akhirnya cabang dibuka kembali dengan menerapkan sistem pembelajaran tatap muka 
namun dengan pembatasan siswa dan pembagian waktu belajar. 

Dalam hal tempat pembelajaran, karena kegiatan informal kelas baca Anakku Sayang ini berbasis 
kemanusiaan dan pemberdayaan perempuan, maka kelas ataupun fasilitas yang ada pada kelas baca Anakku 
Sayang ini memang tidak mewah seperti pesaingnya. Semenjak terjadi pandemi, kegiatan pembelajaran dilakukan 
selama tiga kali dalam seminggu sehingga protokol kesehatan dapat dilakukan dengan baik.   

Permasalahan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 menurut Dewi Mulyanah (2016) dalam penelitiannya 
mengatakan bahwa perkembangan kelompok informal dapat dilihat dari tahap perkembangan kelompok. Sehingga 
penelitian ini bertujuan melihat perkembangan yang terjadi pada kelas baca Anakku Sayang dan bagaimana 
mempertahankan peserta didik dan juga mengatasi persaingan antara sesama kelas baca pada sekolah informal 
lain yang sejenis.  

 

II. METODOLOGI 

Kelompok adalah suatu kumpulan yang terdiri dari dua orang atau lebih.  Dikatakan sebagai sebuah 
kelompok apabila memenuhi kualifikasi seperti (1) keanggotaan yang jelas dimana teridentifikasi melalui nama atau 
identitas lain. (2) adanya kesadaran kelompok, dimana semua anggotanya merasa merupakan sebuah kelompok da 
nada orang lain di luar mereka, serta memiliki kesatuan persepsi tentang kelompok. (3) Suatu perasaan mengenai 
adanya kesamaan tujuan atau sasaran atau gagasan. (4) Saling ketergantungan dalam upaya pemenuhan 
kebutuhan-kebutuhan, artinya setiap anggota saling memerlukan pertolongan anggota lainya untuk mencapai 
tujuan-tujuan yang membuat mereka bisa menyatu dalam kelompok. (5) Terjadinya interaksi, dimana setiap anggota 
saling mengkomunikasikan, mempengaruhi dan bereaksi terhadap anggota lain. (6) Kemampuan untuk bertindak 
dengan suatu cara tertentu yang telah disepakati, artinya kelompok sudah merupakan satu kesatuan organisasi 
yang tunggal dalam pencapaian tujuan kelompok. 

Beberapa alasan individu bergabung dalam kelompok, yaitu : 1) mencapai tujuan yang diinginkan, 2) 
kelompok dapat memenuhi kebutuhan baik secara fisiologis maupun kebutuhan psikologis, 3) mengembangkan 
konsep diri dan juga harga diri seseorang, 4) kelompok dapat memberikan pengetahuan dan juga informasi, dan 5) 
kelompok dapat memberikan keuntungan ekonomis. 

Kelompok dibagi dua, yaitu kelompok formal dan nonformal. Kelompok formal merupakan kelompok yang 
mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotaanggotanya untuk mengatur hubungan antar 
anggotanya, sedangkan kelompok informal merupakan kebalikan dari kelompok formal. Kelompok informal terbentuk 
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biasanya dikarenakan pertemuan yang dilakukan berulang kali yang berdasarkan pada kepentingan dan 
pengalaman yang sama pada anggota kelompok.  

 

Tahapan dalam Perkembangan Kelompok 

Proses perkembangan kelompok menurut Tuckman (2001), terdiri dari lima tahapan, yaitu  

1. Forming, pada tahap ini masih terjadi ketidakstabilan tim, karena masih mencari jati diri, baik pada masing-
masing anggota tim maupun pada tim itu sendiri. Tahap ini melakukan pembentukan dan penentuan tujuan 
tim dengan jelas.  

2. Storming, pada tahap ini perencanaan untuk mencapai tujuan, menentukan apa yang harus dilakukan dan 
juga siapa yang mengerjakan. Pada tahap ini gesekan antar individu dalam tim mulai terasa, sebagai 
konsekuensi logis proses yang dilakukan tim. hasil akhir adalah kesepakatan tim atas rencana dan peran 
serta tanggung jawab. 

3. Norming, pada tahap ini kerja sama kelompok sudah membaik, konflik individu juga menurun, kepercayaan 
antar individu meningkat dan kognitif konflik meningkat. Tim akan mulai fokus menyelesaikan semua tugas 
dan produktivitas. Tim mulai merasa memiliki kelompok dan merasa lega berhasil menyelesaikan setiap 
konflik interpersonal. Selain produktivitas akan muncul juga inisiatif, inovasi, dan kreativitas.   

4. Performing, ini adalah tahap akhir dimana semua kebaikan muncul. Ditahap ini tim sangat produktif dan 
kerjasama terjadi dengan sangat baik. Mereka saling percaya, saling mendukung, konflik yang sehat 
didorong. Ada kesatuan seperti identitas kelompok lengkap, semangat kelompok tinggi, dan loyalitas 
kelompok kuat. Tidak semua tim sampai ke fase ini, hal ini tergantung pada pola kepemimpinan yang 
diterapkan oleh ketua kelompok. 

5. Adjourning, tahap kelima setelah keempat tahap adalah tahap penundaan, pada tahap ini dilakukan 
penyelesaian tugas dan memecah tim yang dalam empat tahap sebelumnya tidak terbentuk secara 
sempurna. Tahap ini menyimpulkan bahwa langkah penting dalam siklus hidup kelompok kecil adalah  
pemisahan akhir yang  terjadi pada siklus ini, dimana kelompok dan para anggotanya menata hal yang belum 
tercapai, walaupun tidakan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemisahan pada beberapa bagian dari 
kelompok.  

.  

Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis desktiptif kualitatif, dimana menurut 
Bogdan dan Taylor, penelitian ini merupakan suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang berprilaku yang dapat diamati dan pendekatan ini diarahkan pad latar dan 
individu tersebut secara holistic (utuh).  

Penelitian berlangsung di salah satu cabang kelas baca Anakku Sayang yang berlokasi di Jl. M. Kahfi 1 Gg. 
Keranji Ciganjur Jakarta Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2021 sampai dengan September 
2021. 

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Sekolah informal kelas baca Anakku Sayang didirikan 
pada tahun 2002. Sampai saat ini sudah memiliki 70 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun dikala 
Covid-19 melanda, cabang yang masih aktif adalah sebanyak 65 cabang.  

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang mirip dengan populasi tersebut. Sampel 
yang dipakai pada penelitian ini adalah pusat dari kelas baca Anakku sayang yang dipimpin oleh Bapak jazuli. Beliau 
juga merupakan guru yang mengajar dikelas baca Anakku Sayang cabang Ciganjur Jakarta Selatan. 

Pada penulisan ini, jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh 
langsung dari objek penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan juga dokumentasi. 
Observasi yang dilakukan adalah dengan mendatangi dan melakukan pengamatan langsung di satu cabang kelas 
baca Anakku Sayang di Jalan M.Kafhi Ciganjur Jakarta Selatan. 

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada mitra agar dapat memecahkan 
permasalah yang dihadapi selama pandemi Covid-19. Memberikan solusi dan inovasi kepada mitra agar dapat terus 
aktif memberikan pembelajaran kepada para siswa. Tahapan yang dilakukan selama pengabdian masyarakat 
adalah kami melakukan kunjungan rutin ke kelas baca Anakkku Sayang cabang Ciganjur, menganalisis 
keterampilan siswa didik dalam membaca dan juga mengembangkan materi pembelajaran agar tercipta 



674 SEMNAS UNIDA III ISBN: 978-602-6585-86-8                                                                        
 
 

 

pembelajaran yang mudah diserap oleh anak usia dini serta melakukan evaluasi keberhasilan atas apa yang telah 
dikerjakan selama kurang lebih enam bulan lamanya. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berawal dari keinginan pemilik kelas baca Anakku Sayang untuk menjadikan lingkungan sekitar rumahnya 
aktif dengan kegiatan yang bermanfaat. Pemilik juga melihat bahwa lingkungan sekitar tempat tinggalnya, banyak 
sekali anak usia dini yang belum bisa membaca ketika memasuki usia sekolah. Dengan demikian kegiatan 
pembelajaran kelas baca Anakku Sayang yang berlangsung selama pandemi Covid-19 ini tergolong masih sukses 
menjalankan perannya, walau ada banyak perubahan namun dapat beradaptasi dengan maksimal. Kegiatan belajar 
mengajar dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2. 

Kegiatan kelompok kelas baca Anakku Sayang telah berhasil menerapkan metode pembelajaran yang sesuai 
dengan kemampuan anak, sehingga anak-anak dapat belajar membaca dengan mudah. Metode yang digunakan 
bagi anak usia dini adalah mengeja, suara/fonem, dan juga metode suku kata. Kelas baca Anakku Sayang 
menggunakan metode suku kata. Pada metode ini anak langsung diajarkan membaca per suku kata. Sehingga pada 
awal anak belajar tidak diperkenalkan per huruf melainkan persuku kata. 

Peningkatan kemampuan anak dalam membaca telah membuktikan bahwa metode abacaga ini sangat 
mudah dipraktekkan dan dimengerti oleh anak-anak. Metode yang ada juga telah meningkatkan tingkat kemampuan 
anak berdasarkan teori linguistic atau kebahasaan. Bukan hanya itu saja, metode ini juga meningkatkan 
kemampuan kognitif anak.  

Kelas baca Anakku Sayang selama masa pandemi juga mengalami peningkatan perkembangan kelompok. 
Pandemi Covid-19 telah membawa banyak dampak perubahan termasuk didalamnya pencapaian efektifitas yang 
cukup besar dalam perkembangan kelompok cabang. Bisa dilihat dari meningkatnya keinginan para orang tua 
memasukkan anak mereka ke kelas baca, juga dikarenakan adanya strategi, struktur dan proses kerja yang baik.  

Proses perkembangan kelompok Kelas Baca Anakku Sayang di masa pandemi ini dapat dilihat dengan 
empat tahapan. Tahapan pertama, yaitu melihat adanya dampak perubahan yang terjadi selama masa pandemi 
Covid-19. Perubahan yang terjadi dalam kurun waktu dua tahun ini tidak hanya berdampak kepada siswa didik 
namun juga berdampak terhadap kelas baca itu sendiri. Berdasarkan pengamatan terdapat kendala yang dihadapi 
selama Covid-19 yaitu adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini menyebabkan penurunan jumlah 
siswa. Namun kelas baca Anakku Sayang cabang Ciganjur ini kembali memulai aktifitas di tengah kondisi new 
normal. Proses belajar mengajar tetap diadakan dengan tatap muka secara langsung, disamping itu juga harus 
mengikuti standar protokol kesehatan yang ada. Hal ini terbukti dengan bertambahnya cabang kelas baca Anakku 
Sayang yang sudah mencapai 60 cabang, sedangkan tahun ini mencapai 70 cabang. Namun yang tetap aktif hanya 
sekitar 65 cabang. 

Tahapan kedua, yaitu kelas baca Anakku Sayang telah mampu mempromosikan dan juga dapat mengelola 
pertumbuhan kelas baca Anakku Sayang. Selama masa pandemi Covid-19 ini sudah dapat menyelaraskan promosi 
kelas baca ini dengan tetap memberikan metode yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. kenginan 
orang tua agar anak dapat mengikuti kegiatan informal agar dapat membaca dan juga dapat memenuhi keinginan 
orang tua dengan memberikan harga yang sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini. 

Tahapan ketiga, yaitu kelas baca Anakku Sayang telah melakukan beberapa inovasi agar kelas baca Anakku 
Sayang dapat bersaing dengan kompetitor sejenis. Perubahan jadwal belajar untuk masing-masing kelas dari 6 hari 
menjadi 3 hari, bersamaan dengan pembagian waktu belajar untuk masing-masing level dan pembagian lokasi 
menjadi solusi menghadapi pandemi Covid-19 ini. selain itu, pendampingan kepada cabang-cabang kelas yang ada 
di Jakarta, khususnya, dan di seluruh Indonesia pada umumnya, menjadi langkah solusi inovasi yang membuat 
cabang-cabang kelas baca Anakku Sayang mampu bertahan dan bersaing selama pandemic Covid-19. 

Tahapan keempat, yaitu menganalisis proses kerja untuk efisiensi dan akurasi. Selama pandemi Covid -19 
kelas baca Anakku Sayang sudah dapat mengatasi permasalahan mengenai efektifitas belajar mengajar, dimana 
inovasi ditahap ketiga, ternayata mampu untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan proses belajar, juga efektivitas 
proses belajar mengajar. Hal ini bisa terlihat dari tetap bertambahnya murid yang belajar dan bertambahnya cabang 
yang membuka kelas baru. Bahkan selama periode pandemic ini, ada 2 cabang baru di luar Jawa yang dibuka, yaitu 
Bengkulu, Sumatera dan Bone, Sulawesi Selatan. 

Dari uraian tentang tahapan-tahapan yang sudah dilalui oleh Kelas Baca Anakku Sayang diatas, dapat 
disimpulkan bahwa langkah pelaksanaan kegiatan belajar dan pengembangan yang dilakukan dapat dinilai berhasil. 
Paling tidak, tahapan perkembangan kelompok dapat dilalui dengan baik, dan hasil yang diperoleh menunjukkan 
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peningkatan dari siswa yang belajar dan cabang baru kelas baca yang dibuka selama pandemi Covid-19 ini 
  

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Dari hasil penelitian kelompok kelas baca Anakku Sayang disimpulkan bahwa sudah hampir dicapai 
efektifitas pengembangan cabang di masa pandemi Covid-19 ini. Kelas baca Anakku Sayang masih terus 
berkembang dan tetap diminati oleh orang tua, karena biaya yang cukup terjangkau, apalagi saat dimana banyak 
orang tua yang mengalami kesulitan finansial sekarang ini. Sistem pembelajaran kelas baca Anakku Sayang juga 
lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Kedepannya diharapkan kelas baca Anakku Sayang bisa  berkembang lebih 
baik lagi. 
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Gambar 1. Situasi belajar disalah satu cabang kelas baca Anakku Sayang  

dengan memanfaatkan area samping rumah pemilik 

Data Primer, ATA 2020 – 2021 (Maret 2021 – September 2021) 

 

 

 

Gambar 2. Situasi belajar disalah satu cabang kelas baca Anakku Sayang dengan memanfaatkan 
rumah yang biasa dimanfaatkan untuk pertemuan warga 

Data Primer, ATA 2020 – 2021 (Maret 2021 – September 2021) 
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Abstrak 

Latar Belakang: Keterbatasan lahan pertanian di daerah perkotaan disebabkan adanya alih 

fungsi lahan untuk pembangunan dan industri yang berakibat peruntukkan lahan menjadi 

berkurang.  Keterbatasan lahan pertanian tersebut akan memicu berkurangnya pasokan suplai 

sayuran. Di lain pihak pemenuhan kebutuhan sayuran diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan 

gizi bagi masyarakat. Salah satu terobosan baru bagi pemenuhan pola hidup sehat dari 

pemenuhan kebutuhan makanan sehat adalah optimalisasi sayuran organik dengan 

memanfaatkan teknologi hidroponik.  Permanfaatan lahan pekarangan di harapkan dapat 

membantu masyarakat rumah tangga dalam memenuhi kecukupan bahan pangan dalam masa 

pandemi Covid 19.   

 
Tujuan: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kesadaran serta memotivasi mitra 

sasaran khususnya kelompok tani family farming dalam pemanfaatan lahan kosong/ pekarangan 

sebagai sumber pangan dan sumber alternatif pendapatan keluarga melalui pelatihan bercocok 

tanam sayuran dengan teknologi hidroponik. 

 
Metodologi: Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PKM) ini 

adalah dengan sosialisasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami mitra terkait 

hidroponik. Pendampingan dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan mengenai hidroponik 

dan cara bercocok tanam secara hidroponik.  Pendekatan partisipatori juga digunakan pada 

kegiatan PKM ini, mitra (kelompok tani family farming) bersama tim PKM terlibat langsung 

secara proaktif dalam setiap kegiatan, baik dalam kegiatan pelatihan maupun pendampingan. 

 

Hasil: Peserta yang hadir saat pelaksanaan pelatihan sangat antusias mengikuti pelatihan, peserta 

banyak mengajukan pertanyaan terkait teknik bercocok tanam secara hidroponik, kelebihan dan 

kekurangan dari teknik hidroponik serta pengalaman-pengalaman yang pernah mereka dapatkan 

sebelumnya.  Selain itu peserta sangat tertarik untuk mencoba bercocok tanam sayuran secara 

hidroponik dengan memanfaatkan pekarangannya yang sekaligus dapat berfungsi sebagai 

penghijauan.  Kelompok tani family farming yang menjadi mitra kegiatan PKM berhasil 

memproduksi sayuran pakcoy hidroponik.  Sayuran yang diproduksi selain dikonsumsi untuk 

kebutuhan keluarga juga dijual pada warga/tetangga yang berdomisili di Perumahan Darmaga 

Regensi 2, sehingga dapat menambah pendapatan keluarga. 

Kata Kunci: Covid-19, Hidroponik, Pendekatan Partisipatori, Sayuran Organik 
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I. PENDAHULUAN 

Keterbatasan lahan pertanian di daerah perkotaan disebabkan adanya alih fungsi lahan untuk pembangunan 
dan industri yang berakibat peruntukkan lahan menjadi berkurang. Warga kelompok  tani family farming yang 
beralamat di kompleks perumahan Darmaga Regensi 2, Kelurahan Cihideung Udik, Kecamatan Ciampea, 
Kabupaten Bogor, rata-rata memiliki pekarangan yang sempit lahan untuk bercocok tanam sangat terbatas.  . 
Keterbatasan lahan pertanian tersebut akan memicu berkurangnya pasokan suplai sayuran. Di lain pihak 
pemenuhan kebutuhan sayuran diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan gizi bagi masyarakat. Salah satu terobosan 
baru bagi pemenuhan pola hidup sehat dari pemenuhan kebutuhan makanan sehat adalah optimalisasi sayuran 
organik dengan memanfaatkan teknologi hidroponik. Hidroponik merupakan salah satu teknologi modern yang dapat 
diterapkan untuk menghasilkan sayuran berkualitas, aman,sepanjang tahun, dan dalam jumlah memadai. Kelebihan 
teknologi hidroponik adalah perawatan lebih praktis, tidak membutuhkan lahan yang luas, gangguan hama lebih 
terkontrol, pemakaian pupuk lebih hemat, tidak membutuhkan banyak tenaga kerja (Wahyuningsih, Fajriani, & Aini, 
2016).  Permanfaatan lahan pekarangan di harapkan dapat membantu masyarakat rumah tangga dalam memenuhi 
kecukupan bahan pangan dalam masa pandemi Covid 19.   

Hidroponik atau yang dikenal dengan menanam tanaman menggunakan media cair ataupun tanpa tanah ini 
sangat membantu penduduk dengan intensitas kerja tinggi namun adanya keterbatasan lahan untuk berkebun. 
Hidroponik ini dapat dilakukan dalam lahan yang sempit dengan bantuan beberapa media tanam dan cukup mudah 
dilakukan. Penanaman sayuran secara hidrponik dapat dilakukan masyarakat di lahan sempit seperti pekarangan 
rumah. Penanaman sayuran di pekarangan rumah sangat menguntungkan karena mudah dilakukan, mudah 
dikontrol, dan tanaman yang ditanam disesuaikan dengan selera dan kebutuhan rumah tangga, dengan demikian 
harapannya adalah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan serat dalam tubuhnya dengan mudah dan tercukupi 
dengan baik. 

Sayuran yang sehat dengan kualitas yang baik menjadi harapan setiap ibu rumah tangga oleh karena itu 
dengan adanya Ipteks bagi masyarakat yang berupa budidaya sayuran secara hidroponik diharapkan dapat 
mencukupi kebutuhan pangan sekaligus memberikan keuntungan bagi mitra. Sayuran hidroponik biasanya 
mempunyai masa panen yang singkat yaitu 3 kali dalam setahun. Sayuran pakcoy dan selada mempunyai nilai 
ekonomis yang tinggi dari sisi bisnis, kelebihan hasil panen dapat dijual sehingga dapat menambah pendapatan 
rumah tangga. Persoalan yang dihadapi mitra dalam mengelola usaha hidroponik adalah kondisi sumber daya 
manusia yang belum memadai dari segi pengetahuan bercocok tanaman khususnya sayuran. Mitra sering 
mengalami gagal panen akibat tanaman sayur yang diusahakan banyak yang mati sebelum waktu panen, sehingga 
perlu pemberian informasi, demonstrasi dan praktek penanaman secara langsung serta teknik pemeliharaan yang 
baik. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hidoroponik, masalah pemanfaatan lahan dan sumber daya 
manusia serta pemasaran. Pemanfaatan pekarangan melalui penanaman dengan media hidroponik diharapkan 
nantinya mampu memberikan manfaat baik dari segi kesehatan maupun ekonomi keluarga.  Kegiatan Pengabdian 
Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kesadaran serta memotivasi 
mitra sasaran khususnya kelompok tani family farming dalam pemanfaatan lahan kosong/ pekarangan sebagai 
sumber pangan dan sumber alternatif pendapatan keluarga melalui pelatihan bercocok tanam sayuran dengan 
teknologi hidroponik. 

 

 

II. METODOLOGI 

Pengabdian Kepada masyarakat (PKM) ini dilakukan pada bulan Agustus 2021 di perumahan Dramaga 
Regensi 2 dengan melibatkan dua orang mahasiswa.  Sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok tani Family 
Farming dan Ibu-Ibu rumah tangga yang berdomisili di perumahan tersebut.  metode yang digunakan adalah 
sosialisasi (Ariati & Raka 2019; Ningrum, Siahaan, & Anwar  2021), pendampingan dan partisipatori.  Observasi 
lapangan dilakukan berupa kegiatan pengamatan secara langsung terhadap kondisi lokasi dan kondisi masyarakat.  
Sosialisasi dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan yang dialami mitra terkait dengan tema 
Pengabdian Kepada masyarakat yang ditawarkan.  Metode Pendampingan dilakukan melalui penyuluhan dan 
pelatihan (Mulyaningsih, Mukmin & Brawijaya 2019). Penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang 
hidroponik dengan menayangkan audio visual dan memberikan motivasi kepada peserta PKM bahwa hidroponik 
dapat dilakukan dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Pelatihan dilakukan dengan mendemontrasikan 
langsung teknik budidaya tanaman mulai persemaian sampai panen dan memperkenalkan kepada peserta alat dan 
bahan yang digunakan.  Pendampingan dilakukan mulai dari persiapan penanaman sampai panen.  Selain itu 
peserta pelatihan mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan terkait pengetahuan hidroponik. 
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Pendekatan partisipatori juga digunakan pada kegiatan PKM ini, mitra (kelompok tani family farming) bersama 
tim PKM terlibat langsung secara proaktif dalam setiap kegiatan, baik dalam kegiatan pelatihan maupun 
pendampingan. Mitra disini berperan sebagai sumber informasi dalam menjelaskan masalah yang dihadapi di 
lapangan kepada tim PKM, serta terlibat langsung bersama tim dalam mencari solusi dari permasalahan tersebut. 
Selain itu pemberian bantuan paket teknologi budidaya sayur kepada mitra juga dilakukan, dari benih sampai alat-
alat yang digunakan dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses budidaya sayur dengan sistem hidroponik 
agar pengetahuan yang sudah ditransfer dapat dilaksanakan.   

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara luring di masa pandemic Covid-19, sehingga 
peserta yang diundang juga dibatasi.  Sasaran kegiatan PKM ini diperuntukkan untuk anggota kelompok tani family 
farming karena sebagian dari mereka sudah mencoba menanam sayuran di pekarangan rumahnya  dengan 
teknologi hidroponik.  Peserta yang hadir saat pelaksanaan pelatihan sangat antusias mengikuti pelatihan (Gambar 
1), peserta banyak mengajukan pertanyaan terkait cara bercocok tanam secara hidroponik, kelebihan dan 
kekurangan dari teknik hidroponik serta pengalaman-pengalaman yang pernah mereka dapatkan sebelumnya.  
Selain itu peserta sangat tertarik untuk mencoba bercocok tanam sayuran secara hidroponik dengan memanfaatkan 
pekarangannya yang sekaligus dapat berfungsi sebagai penghijauan. Penanaman tanaman baik berupa sayur 
maupun buah-buahan dengan cara hidroponik merupakan salah satu cara penanganan masalah kurangnya area 
hijau diwilayah perkotaan karena sempitnya lahan perkarangan (Mahdalena& Munandar 2020).  Alat dan bahan 
yang digunakan pada waktu pelatihan merancang  sistem hidroponik adalah alat dan bahan yang mudah di dapat di 
sekitar tempat tinggal peserta pelatihan seperti gelas bekas air mineral, spon kursi yang sudah rusak sebagai 
pengganti rockwool, kain flanel untuk hidroponik sistem sumbu serta paralon bekas untuk instalasi hidroponik agar 
lebih menarik penampilannya.  Kegiatan pelatihan hidroponik dengan memanfaatkan barang-barang bekas seperti 
botol bekas air mineral juga dilakukan pada kegiatan PKM di di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok 
Barat (Khalil et al. 2020). 

Berdasarkan kuesioner (Tabel 1), menunjukkan bahwa peserta pelatihan sebagian besar sudah mengenal 
hidroponik dan sudah mencoba menanam sayuran dengan teknik hidroponik.  Sebagian kecil peserta pelatihan 
beranggapan bahwa untuk bercocok tanam sayuran dengan teknik hidroponik membutuhkan biaya yang besar dan 
perawatannya juga sulit, tetapi setelah pelatihan dilakukan mereka semuanya baru memahami bahwa hidroponik 
dapat diterapkan dengan memanfaatkan barang-barang bekas seperti botol bekas air mineral.  Pemberian paket 
hidroponik berupa bibit sayuran pakcoy dan nutrisi hidroponik disambut dengan baik oleh peserta pelatihan PKM.  
Surtina & Nizar (2017) melakukan hal yang serupa yaitu memberikan paket teknologi hidroponik berupa bibit dan 
nutrisi tanaman kepada kelompok ibu rumah tangga Kelurahan Umbansari yang tergabung dalam silaturahmi 
keluarga muslimah, pada kegiatan PKM yang dilakukan.   

Metode penyuluhan dan pelatihan merupakan metode yang efektif karena peserta yang menjadi sasaran 
pada kegiatan PKM ini dapat mempraktekkan secara langsung teknik membuat instalasi hidroponik, mempersiapkan 
penyemaian benih sampai kepada memindahkan benih ke instalasi hidroponik.  Menurut Halim & Yunita (2019), 
metode pendampingan mitra melalui penyuluhan dan pelatihan tanaman hidroponik, masyarakat dapat menerapkan 
keterampilan yang diperoleh dengan memanfaatkan pekarangan masing-masing untuk bercocok tanam sehingga 
memenuhi kebutuhan pangan dan dapat meningkatkan perekonomian keluarga.  Kelompok tani family farming yang 
menjadi mitra kegiatan PKM berhasil memproduksi sayuran pakcoy hidroponik (Gambar 2).  Sayuran yang 
diproduksi selain dikonsumsi untuk kebutuhan keluarga juga dijual pada warga/tetangga yang berdomisili di 
Perumahan Darmaga Regensi 2, sehingga dapat menambah pendapatan keluarga.  Bercocok tanam secara 
hidroponik dapat membantu ibu-ibu rumah tangga untuk mengisi waktu luang dan bisa dijadikan tanaman komersil 
untuk menambah pendapatan di masa pandemic Covid-19 (Mazlina et al. 2021).  Selain itu menurut Wirawati & 
Arthawati (2021), bercocok tanam secara hidroponik merupakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan 
produktivitas dan perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19.  Pemberian paket hidroponik berupa bibit 
dan nutrisi tanaman memotivasi warga untuk mencoba menanam bibit yang diberikan di pekarangan rumah masing-
masing, sehingga manfaat dari sayuran yang ditanam dapat membantu memenuhi kebutuhan sayur harian keluarga. 
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IV. KESIMPULAN  

  

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PKM) telah terlaksana sesuai dengan rencana.  Kelompok tani 
family farming antusias mengikuti pelatihan hidroponik dan mereka senang dengan adanya kegiatan pelatihan 
tersebut.  Melalui pelatihan mitra mendapatkan pengetahuan dan keterampilan cara bercocok tanam secara 
hidroponik.  Kelompok tani family farming yang menjadi mitra kegiatan PKM berhasil memproduksi sayuran pakcoy 
hidroponik, selain dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sayur keluarga dan sebagian dijual ke warga yang 
berdomisili di Perumahan Darmaga Regensi 2, sehingga dapat menambah pendapatan keluarga di masa pandemik 
Covid-19. Kegiatan pelatihan dan pendampingan melalui program PKM ini memberikan pengetahuan dan 
keterampilan kepada mitra terutama dalam hal pemanfaatan pekarangan rumah untuk bercocok tanam secara 
hidroponik dan diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan keluarga dan masyarakat. 
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TABEL DAN GAMBAR 

 

Tabel 1 Hasil Kuesioner Pengetahuan Mitra Mengenai Cara Bercocok  

Tanam Secara Hidroponik 

 

No Pertanyaan Jawaban “ya” Jawaban “tidak” 

1 Memahami istilah hidroponik 80% 20% 
2 Keinginan memanfaatkan pekarangan dengan 

teknik hidroponik 86% 14% 
3 Berminat mencoba menanam sayuran dengan 

teknik hidroponik 73% 27% 
4 Teknik hidroponik mudah diterapkan dalam skala 

rumah tangga 53% 47% 
5 Peralatan untuk membuat hidroponik harganya 

mahal 40% 60% 
6 Pemeliharaan  hidroponik sulit 66% 34% 
7 Nutrisi hidroponik harganya mahal 40% 60% 
8 

Materi pelatihan hidroponik mudah dipahami 
100% 0% 

9 Pelatihan hidroponik memotivasi untuk bercocok 
tanam secara hidroponik 100% 0% 

10 Berharap ada PKM selanjutnya dengan tema 
yang  lain 100% 0% 

 Sumber: Kuesioner PKM (2021) 

 

 

 
Sumber: Dokumentasi pribadi 

Gambar 1 Pelatihan penyemaian menggunakan 
gelas bekas air mineral 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Dokumentasi pribadi 

Gambar 2 Tanaman Hidroponik siap panen 
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ABSTRAK 

Latar Belakang: Terdapat banyak macam-macam sayuran yang diproduksi di Kota 

Bogor. Sayuran tersebut diproduksi oleh pelaku usaha/petani seperti kelompok wanita 

tani, kelompok tani dewasa., kelompok taruna tani dan pelaku usaha hidroponik. 

Adapun pelaku usaha/petani tersebut banyak terdapat pendatang/pesaing baru dengan 

usaha yang sejenis baik di Kota Bogor sehingga mengakibatkan pesaingan yang cukup 

tinggi. Maka, pelaku usaha/petani harus bisa mempertahankan posisinya dan 

meningkatkan penjualan sayuran dengan strategi orientasi pasar dan diperkuat dengan 

inovasi yang dapat meningkatkan pemasaran.  

Tujuan: (1) Untuk mengetahui orientasi pasar yang dilakukan oleh produsen sayuran di 

Kota Bogor, (2) Untuk mengetahui dan menganalisis inovasi yang telah dilakukan oleh 

produsen sayuran di Kota Bogor, dan (3) Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan 

orientasi pasar dengan inovasi sayuran di Kota Bogor.  

Metode: Metode pengambilan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

kuesioner. Teknik penarikan sampel menggunakan metode slovin dan proportionate 

stratified simple random sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 62 

kelompok tani dan 15 pelaku usaha hidroponik. Sedangkan metode analisis data dan uji 

hipotesis yang digunakan adalah analisis korelasi rank spearman, uji validitas dan uji 

reliabilitas dengan alat bantu SPSS (Statictical Product and Service Solution) versi 22. 

Hasil: (1) Pelaku usaha/petani telah melakukan orientasi pasar yang berkenaan dengan 

pelanggan, pesaing dan koordinasi antar fungsi, (2) Pelaku usaha/petani telah 

melakukan inovasi yang berkenaan dengan produk, proses dan output dan (3) Terdapat 

hubungan orientasi pasar dengan kategori sedang dan signifikan terhadap inovasi 

sayuran. 

 

Kata Kunci : Inovasi, Orientasi Pasar, Sayuran 
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I. PENDAHULUAN 
Sayuran merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki potensi besar untuk 

dikembangkan. Potensi tersebut meliputi nilai ekonomi, kandungan nutrisi yang relatif tinggi dan 
kemampuan menyerap tenaga kerja yang relative banyak. Sayuran merupakan sumber pangan yang 
penting untuk dikonsumsi masyarakat setiap hari karena kandungan protein, vitamin, mineral dan serat 
yang dimiliki sayuran berguna bagi tubuh manusia.  

 Salah satu penghasil sayuran terbesar di Jawa Barat yaitu Kota Bogor. Sayuran tersebut seperti 
Sawi, kacang panjang, cabai besar, cabai rawit, tomat, terung, buncis, ketimun, kangkung dan bayam 
banyak dikonsumsi oleh kalangan masyarakat Kota di Bogor sehingga jenis sayuran tersebut terdapat 
banyak di pasar – pasar. Adapun konsumsi perminggu sayuran Sawi, kacang panjang, cabai besar, cabai 
rawit, tomat, terung, buncis, ketimun, kangkung dan bayam di Kota Bogor pada tahun  2019 sebesar 
790,74 ton per tahun mengalami penurunan  dari tahun 2017 sebesar 1.215,40 ton per tahun (Kementan, 
2018).  

 Produksi sayuran tersebut harus bisa mencukupi kebutuhan konsumsi sayuran seiring dengan 
berjumlahnya penduduk di Kota Bogor. Adapun jumlah penduduk Kota Bogor pada tahun 2017 terdapat 
1.081.009 jiwa dibandingkan pada tahun 2016 terdapat 1.064.687 jiwa, sehingga mengalami 
meningkatkan jumlah penduduk sebanyak 16.322 orang. Maka dari itu pertumbuhan penduduk yang ada 
di Kota Bogor dari tahun 2016-2017 sebesar 1,53 persen (BPS Kota Bogor, 2018). 

Jenis sayuran tersebut tidak asing lagi karena banyak dijual di pasar-pasar seperti pasar tradisional 
dan pasar modern. Banyaknya petani di Kota Bogor ataupun petani pendatang baru di Kota Bogor 
membuat petani harus bersaing dalam persaingan pasar. Selain persaingan antar petani di Kota Bogor, 
ada juga pelaku usaha hidroponik. Dalam mencapai persaingan tersebut pelaku usaha/petani juga harus 
memperhatikan inovasi dalam memahami kebutuhan konsumen. 

Orientasi pasar menjadi penghubung dengan inovasi untuk meningkatkan penjualan sayuran. 
Orientasi pasar merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi pelaku usaha/petani sejalan dengan 
meningkatnya persaingan dunia bisnis dan perubahan kebutuhan konsumen dimana perusahaan harus 
memahami, mengerti, dan memenuhi kebutuhan konsumen (Ata, 2018). Selain orientasi pasar, inovasi 
juga dijadikan sebagai salah satu strategi keunggulan dalam bersaing. Menurut Sukarman et al. (2015), 
Inovasi produk merupakan sesuatu yang dapat dilihat sebagai kemajuan fungsional produk yang dapat 
membawa produk selangkah lebih maju dibandingkan dengan produk pesaingnya.  

Semakin bertambahnya pelaku usaha/petani tersebut mengakibatkan persaingan semakin tajam 
dan mengalami penurunan produksi. Oleh karena itu, petani dan pelaku usaha harus menerapkan strategi 
yang relevan dengan kondisi perusahaan dan lingkungan yang terus menerus berubah. 

II. METODOLOGI 
Penelitian mengenai orientasi pasar dan inovasi sayuran dilakukan di Kota Bogor, Jawa Barat pada 

bulan Maret – Agustus 2021. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive sampling) dengan 
pertimbangan bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bogor dan bertambahnya pelaku 
usahatani seperti petani KWT (Kelompok Wanita Tani), KTD (Kelompok Tani Dewasa), KTT (Kelompok 
Taruna Tani) yang terdaftar di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, serta pelaku usaha 
hidroponik di Kota Bogor.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Metode 
penarikan sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin sedangkan untuk penarikan sampel 
berdasarkan proporsi sampel per kecamatan menggunakan proportionate stratified simple random 
sampling. Jumlah Responden kelompok wanita tani sebanyak 53 sampel, kelompok tani dewasa, 
sebanyak 4 sampel, kelompok taruna tani sebanyak 5 sampel dan pelaku usaha hidroponik sebanyak 15 
sampel.   

Metode Analisis Data:
1. Uji Korelasi Rank Spearman 

Uji korelasi yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel dalam penelitian 
ini adalah korelasi Rank Spearman. Analisis korelasi rank spearman termasuk atau dikategorikan sebagai 
analisis statistik non parametrik yang digunakan untuk menganalisis data yang berskala ordinal dan 
distribusi datanya tidak diketahui atau tidak normal (Arikunto, 2013). 
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2. Uji Validitas 
Validitas Sugiyono (2016) menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas sebuah item. Kriteria 
syarat validitas adalah jika nilai rhiitung ≥ rtabel. Perhitungan menggunakan rumus korelasi product moment 
dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05. 
3. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2016) uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengatur ketepatana 
suatu ukuran atau alat pengukur kehandalannya. baik. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai alpha 
cronbach lebih besar dari batasan yang ditentukan yakni 0,6 atau nilai korelasi hasil perhitungan lebih 
besar daripada nilai dalam tabel. 

 III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Uji Validitas 

Hasil uji validitas orientasi pasar dan inovasi dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel Orientasi Pasar 

Pernyataan rhitung rtabel (N : 77) Keterangan 

X1.1 0,589 0,224 Valid 
X1.2 0,377 0,224 Valid 
X1.3 0,483 0,224 Valid 
X2.1 0,430 0,224 Valid 
X2.2 0,396 0,224 Valid 
X2.3 0,458 0,224 Valid 
X3.1 0,456 0,224 Valid 
X3.2 0,412 0,224 Valid 
X3.3 0,396 0,224 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah 
Keterangan: 
X1.1, X1.2, X1.3 : Orientasi Pelanggan 
X2.1. X2.2, X2.3 : Orientasi Pesaing 
X3.1, X3.2, X3.3 : Koordinasi Antar Fungsi 
Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Inovasi 

Pernyataan rhitung rtabel (N :77) Keterangan 

Y1.1 0,408 0,224 Valid 
Y1.2 0,405 0,224 Valid 
Y1.3 0,356 0,224 Valid 
Y2.1 0,514 0,224 Valid 
Y2.2 0,323 0,224 Valid 
Y2.3 0,480 0,224 Valid 
Y3.1 0,523 0,224 Valid 
Y3.2 0,458 0,224 Valid 
Y3.3 0,322 0,224 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah 
Keterangan: 
Y1.1, Y1.2, Y1.3 : Inovasi Produk 
Y2.1, Y2.2, Y2.3 : Inovasi Proses 
Y3.1, Y3.2, Y3.3 : Inovasi Output 
 
2. Hasil Uji Reliabilitas 
Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas  

Keterangan Alpha Cronbach 

Orientasi Pasar (X) 0,762 
Inovasi (Y) 0,745 
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Sumber: Data Primer Yang Diolah 
Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas variabel orientasi pasar dapat diketahui nilai alpha 

cronbach sebesar 0,762 dan 0,745. Dikarenakan nilai alpha cronbach sebesar 0,762 dam 0,745  > 0,6 
maka butir pertanyaan variabel orientasi pasar dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian.

Hasil Analisis Data  
1. Uji Korelasi Rank Spearman 
Tabel 3 Hasil Uji Korelasi Rank Spearman Variabel Orientasi Pasar dan Inovasi 

Correlations 

 
Orientasi Pasar 

(X) Inovasi (Y) 

Spearman's rho Orientasi Pasar (X) Correlation Coefficient 1.000 .519** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 77 77 

Inovasi (Y) Correlation Coefficient .519** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 77 77 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
` Sumber: Data Primer yang diolah

 Berdasarkan hasil uji korelasi rank spearman menunjukkan bahwa ada hubungan antara orientasi 
pasar (X) dengan inovasi (Y) dengan  koefisien korelasi sebesar 0,519. Nilai korelasi 0,519 tersebut 
diartikan bahwa ada hubungan antara orientasi pasar dengan inovasi tergolong sedang karena nilai 
korelasi tersebut terletak pada interval koefisen 0,400 – 0,599 dengan nilai sig = 0,000 < 0,05 yang berarti 
terdapat hubungan yang signifikan antara orientasi pasar dengan inovasi. 
 
Pembahasan Hasil Penelitian 
A. Orientasi Pasar yang telah dilakukan oleh produsen sayuran di Kota Bogor 

Adapun orientasi pasar yang telah dilakukan oleh produsen sayuran di Kota Bogor pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1.   Orientasi Pelanggan 

- Pelaku usaha/petani sangat memahami dan mengetahui keinginan konsumen 
- Memantau segmentasi pasar seperti Pelaku usaha/petani memperhatikan kepuasan konsumen 
- Pelaku usaha/petani sangat menindaklanjuti saran dari konsumen 

2. Orientasi Pesaing 
- Pelaku usaha/petani kurang mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing 
- Pelaku usaha/petani merespon tindakan dari pesaing 
- Pelaku usaha/petani sangat setuju bila menangkap peluang dibandingkan dengan pesaing 

3. Koordinasi Antar Fungsi 
- Pelaku usaha/petani berdiskusi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen dengan tenaga 

kerja/anggota 
- Pelaku usaha/petani menginformasikan tentang keadaan pasar kepada tenaga kerja/anggota 
- Pelaku usaha/petani sering mengadakan rapat koordinasi dengan tenaga kerja/anggota 

B. Inovasi yang telah dilakukan oleh produsen sayuran di Kota Bogor 
Adapun inovasi yang telah dilakukan oleh produsen sayuran di Kota Bogor adalah sebagai berikut: 

1. Inovasi Input  
- Pelaku usaha/petani memiliki variasi/jenis sayuran yang dihasilkan  
- Pelaku usaha/petani memiliki variasi kemasaran Pelaku usaha/petani mempunyai kemampuan 

menghasilkan sayuran lain. 
2.   Inovasi Proses 

- Pelaku usaha/petani meningkatkan efisiensi dalam menggunakan waktu untuk proses produksi.  
- Pelaku usaha/petani sudah meningkatkan efisiensi tahapan proses produksi baik mengelola 

persediaan dan pemeliharaan sayuran. 
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- Komoderenan alat dalam proses produksi baik metode ataupun sistem penanaman. 
3. Inovasi Output 

- Variasi kemasan yang dihasilkan oleh pelaku usaha/petani. 
- Variasi keragaman atribut kemasan yang dihasilkan oleh pelaku usaha/petani.  
- Pelaku usaha/petani mempunyai kemampuan mengembangkan produk lain. 

C. Hubungan Orientasi Pasar (X) dengan Inovasi (Y) 
Hubungan orientasi pasar dengan inovasi dapat terlihat dari kegiatan pemasaran yang dilakukan 

oleh kelompok wanita tani, kelompok tani dewasa, kelompok taruna tani dan pelaku usaha hidroponik. 
Selain itu, hubungan orientasi pasar dengan inovasi dapat dilihat melalui kegiatan interaksi dalam 
informasi pasar  dan memberikan pelayanan produk/sayuran antara kelompok tani dan pelaku usaha 
hidroponik kepada konsumen  ehingga dapat memuaskan konsumen tersebut. 

Apabila pelaku usaha/petani ingin meningkatkan dari pemasaran maka harus melakukan orientasi 
pasar yang berkenaan dengan pelanggan, pesaing dan koordinasi antar fungsi. Karena dengan  orientasi 
pasar, pelaku usaha/petani dapat  memahai, mengetahui serta menindaklanjuti saran  dari pelanggan,  
serta dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan pesaing dan mengkoordinasikan sumber daya pelaku 
usaha/petani sehingga dapat meningkatkan pemasaran. 

 
 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 
Kesimpulan: 
1. Pelaku usaha/petani telah melakukan orientasi pasar yang berkenaan dengan pelanggan, pesaing dan 

koordinasi antar fungsi.  
2. Pelaku usaha/petani telah melakukan inovasi yang berkenaan dengan produk, proses dan output 
3. Terdapat hubungan orientasi pasar dengan kategori sedang dan signifikan terhadap inovasi sayuran di 

Kota Bogor Jawa Barat.  
Kebaruan: 
1. Penelitian ini menganalisis orientasi pasar dan inovasi sayuran sedangkan perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya yaitu banyak menganalisis pada perusahaan maupun UMKM. 
2. Penelitian ini memberikan implikasi teori baru terhadap lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, politik, 

dan/atau hukum pada kelompok tani dan pelaku usaha hidroponik dalam mengetahui dan memahami 
orientasi pasar dan inovasi. Hal tersebut dibuktikannya bahwa orientasi pasar dan inovasi dapat 
dijadikan sebagai salah satu keunggulan bersaing dalam persaingan bisnis serta dapat meningkatkan 
pemasaran. 
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ABSTRAK 

Latar Belakang: Jenis sayuran yang dipilih merupakan sayuran yang diproduksi 

oleh kelompok wanita tani, kelompok tani dewasa, kelompok taruna tani dan 

pelaku usaha hidroponik yang mudah diproduksi dan mudah didapatkan di pasar 

swalayan atau pasar tradisional, hal ini dapat didukung karena semakin banyaknya 

kelompok tani dan pelaku usaha sayuran di Kota Bogor, membutuhkan sebuah 

informasi pelanggan dan pasar serta peluang pasar untuk menerapkan sebuah 

strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran dibutuhkan kapabilitas pemasaran 

karena berpengaruh dalam proses pemasaran yang baik dengan kemampuan yang 

dimiliki untuk menghadapi persaingan usaha maka kelompok tani dan pelaku 

usaha hidroponik harus mampu melakukan sebuah inovasi terhadap produk yang 

dihasilkan.  

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapabilitas pemasaran yang 

dimiliki oleh produsen sayuran di Kota Bogor, mengetahui inovasi yang telah 

dilakukan oleh produsen sayuran di Kota Bogor, dan menganalisis hubungan 

kapabilitas pemasaran dengan inovasi produsen sayuran di Kota Bogor.  

Metodologi: Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner. 

Metode penarikan responden menggunakan rumus slovin dan Proportionate 

Stratified Random Sampling sebanyak 62 kelompok tani dan 15 pelaku usaha 

hidroponik. Sedangkan metode analisis data dan uji hipotesis menggunakan uji 

validitas dan uji reliabilitas, uji korelasi rank spearman dan uji t yang 

menggunakan SPSS versi 25.  

Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa kelompok tani dan pelaku usaha usaha 

hidroponik memiliki kapabilitas pemasaran mengenai pasar sasaran, harga, 

produk, distribusi, promosi, sumberdaya dan risiko. Kelompok tani dan pelaku 

usaha sudah melakukan inovasi produk, inovasi proses dan inovasi marketing. 

Terdapat hubungan kapabilitas pemasaran dengan inovasi yang sedang/cukup kuat 

sebesar 0,555 dengan nilai signifikansi 0,000 dengan arah positif dan hasil uji t 

menyatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima artinya ada hubungan yang 

signifikan antara kapabilitas pemasaran dengan inovasi sayuran di Kota Bogor.  

 

Kata Kunci : inovasi, kapabilitas pemasaran, sayuran

mailto:susynovembrian03@gmail.com


689 PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 ISBN: 978-602-6585-86-8                                     

 
 

 

 
I. PENDAHULUAN 

Sayuran merupakan salah satu komoditas hortikultura yang berkembang pesat di 
Indonesia baik dari segi produksi ataupun mutunya, pengembangan hortikultura lebih berpotensi 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga usaha agribisnis hortikultura dapat 
menjadi sumber bagi masyarakat berskala menengah, kecil ataupun besar (Susilawati, 2017).  

 Menurut data BPS (2020) produksi sayuran di Kota Bogor setiap tahunnya cenderung 
mengalami fluktuasi produksi diantaranya sayuran bayam, buncis, kangkung, ketimun, terong dan 
tomat sedangkan untuk komoditas cabe besar, cabe rawit dan sawi cenderung meningkat setiap 
tahunnya akan tetapi untuk komoditas kacang panjang mengalami penurunan produksi.  

Data produksi diatas adalah jenis sayuran yang diproduksi oleh kelompok tani KWT, KTD, 
KTT dan pelaku usaha hidroponik yang merupakan produsen sayuran di Kota Bogor. Maka dari itu 
produsen sayuran di Kota Bogor masih membutuhkan sebuah informasi pelanggan dan pasar serta 
peluang pasar untuk menerapkan sebuah strategi pemasaran bagi petani dan pelaku usaha. 

Inti dari pemasaran yang dikenal luas adalah bauran pemasaran (Marketing mix) yang 
mencakup 4P (Product, Price, Place, Promotion) keempat variabel tersebut merupakan kombinasi 
yang memiliki peran satu kesatuan yang sama guna menunjang suksesnya pemasaran (Hoiron, 
2018). 

Kapabilitas pemasaran dapat diartikan sebagai proses integrasi yang dirancang untuk 
menerapkan kumpulan pengetahuan, sumberdaya perusahaan bagi usaha yang terkait dengan 
kebutuhan pasar lebih baik (Hoiron, 2018).  
 Menghadapi persaingan usaha, kelompok tani dan pelaku usaha hidroponik harus mampu 
melakukan sebuah inovasi terhadap produk yang dihasilkan, dengan inovasi yang tinggi kelompok 
tani dan pelaku usaha hidroponik akan berhasil merespon lingkungannya yang mampu 
mengembangkan kemampuan baru dan mampu menciptakan peluang usaha. Kapabilitas 
pemasaran sangat berpengaruh dalam strategi pemasaran karena strategi pemasaran yang baik 
perlu diimplementasikan dengan baik dan pelaksaannya dibutuhkan kapabilitas pemasaran karena 
dengan kapabilitas pemasaran maka dapat diketahui pelaksaan dan starategi pemasaran yang 
ditetapkan oleh pelaku usaha (Santosa, 2018). 
 

II METODOLOGI 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan di Kota Bogor Jawa Barat pada bulan Agustus 2021. Pemilihan 
lokasi dlakukan secara sengaja (purposive) dengan mengambil tiga sempel diantaranya kelompok 
wanita tani (KWT), kelompok tani dewasa (KTD), kelompok taruna tani (KTT) yang terdaftar di 
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan pelaku usaha hidroponik. 

2. Teknik Pengumpulan Data 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu data primer dan data 
skunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pertanyaan (kuesioner) 
pengamatan secara langsung dilakukan terhadap kelompok tani KWT, KTD, KTT dan pelaku 
usaha hidroponik serta lembaga-lemabaga yang terkait. Data skunder diperoleh dari literatur terkait 
seperti penelitian terdahulu, skripsi, jurnal, artiket, internet, buku, Badan Pusat Statistika, pusat 
data dan studi lainnya yang menunjang penelitian. 
3. Metode Penarikan Responden 

 Pengambilan responden dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dan 
Proportionate Stratified Random Sampling untuk menghitung setiap kecamatan. Jumlah kelompok 
tani KWT, KTD, KTT dan pelaku usaha hidroponik 

4. Metode Skala Pengukuran Data  
 Skala pengukuran data dalam penelitian ini berdasarkan yang didapat dari kuisioner 
adalah menggunakan skala likert. 
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5. Metode Analisi Data  
 Metode analasis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan   analisis 
Kuantitatif dan kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang didapat dari jawaban 
responden sedangkan analisis kuantitatif yaitu menggunakan uji validitas dan reliabilitas serta 
menggunakan uji korelasi dengan menggunakan SPSS (Statistic Product And Service Solution) 
versi 25 dan Ms.Excel 
6. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

 Uji validitas menurut sugiyono (2017) syarat dinyatakan valid jika rhitung > rtabel dengan 
menggunakan uji validitas denga korelasi product moment person dengan taraf signifikansi 0,05. 
Uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach alpha (α). Suatu instrument dikatakan reliabel jika 
nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2018) 
7. Uji Korelasi Rank Spearman 

 Menurut Sugiyono (2010) Kriteria syarat jika nilai signfikansi < 0,05 maka dinyatakan 

kapabalitias pemasaran (X) dengan inovasi (Y) berkorelasi. Jika nilai signifikansi >0,05 maka 

dinyatakan kapabilitas pemasaran (X) dengan inovasi (Y) tidak berkorelasi. 

 
III.HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Uji Validitas 
 Tabel hasil uji validitas variable kapabilitas pemasaran (X) dengan inovasi (Y) dapat dilihat 
pada lampiran 1. Menunjukan bahwa hasil uji validitas pada pertanyaan kuesioner kapabilitas 
pemasaran dan inovasi kelompok tani KWT, KTD, KTT dan pelaku usaha hidroponik bahwa r-
hitung > r-tabel maka semua pertanyaan dinyatakan valid. Dengan jumlah responden (n = 77) dan 
nilai r-tabel 0,224.  
2. Hasil Uji Reliabilitas  

 Berikut hasil uji reliabilitas variabel kapabilitas pemasaran (X) dengan (Y) dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

Variabel Cronbach Alpha Limit of Cronbach 
Alpha 

Keterangan 

Kapabilitas Pemasaran 0.828 0.60 Reliabel 
Inovasi 0.753 0.60 Reliabel 

Tabel diatas menunjukan bahwa semua pertanyaan pada kuesioner Cronbach alpha dari semua 
pertanyaan > 0.6 maka dapat dikatakan bahwa semua pertanyaan dalam variabel penelitian ini 
konsisten. 
3. Hasil Uji Korelasi Rank Spearman 

 Untuk mengukur setiap pertanyaan variabel bebas dan terikat menggunakan nilai skor 
skala likert. Berikut hasil uji korelasi rank spearman dapat dilihat pada Tabel 2. 

 Dari hasil pengolahan data diatas dengan menggunakan SPSS versi 25 for windows 
menunjukan bahwa koefisien korelasi variabel kapabilitas pemasaran dengan inovasi sebesar 
0.555 dengan nilai signifikansi 0,000 artinya ada korelasi yang sedang/cukup kuat antara 
kapabilitas pemasaran (X) dengan inovasi (Y) dengan arah positif. 
 

 
 

Kapabilitas 
pemasaran Inovasi 

Correlation 
Description 

Kapabilitas Pemasaran Correlation 
Coefficient 

1.000 .555** 

Cukup/sedang 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 77 77 

Inovasi Correlation 
Coefficient 

.555** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 77 77 
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4. Hasil Hipotesis 
Hasil uji t diatas menunjukan bahwa thitung 4.836 > ttabel 1.992 dengan nilai signifikansi sebesar 

α = 0,05 atau 5% dengan tingkat kesalahan 95% maka dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima atau ada hubungan yang signifikan artinya ada hubungan antara kapabilitas pemasaran 
dengan inovasi sayuran di Kota Bogor. 
5. Pembahasan Hasil Penelitian 
a. Kapabilitas Pemasaran yang Dimiliki oleh Produsen Sayuran di Kota Bogor  
1. Pasar Sasaran 

- Mencari informasi mengenai pasar 
- Mencari segmen pasar 
- Menetapkan pasar sasaran 

2. Harga  
- Kelompok tani dan pelaku usaha hidroponik tidak bisa menentukan harga 
- Melakukan penawaran harga dan  
- Memberikan negosiasi  

3. Produk 
- Kelompok tani dan pelaku usaha hidroponik tidak bisa meberikan produk yang banyak  
- Mampu mengasilkan produk yang berkualitas. 

4. Distibusi 
- Memiliki kemampuan memilih saluran pemasaran 
- Perluasan pasar yang dilakukan masih terbatas 

5. Promosi  
- Promosi dilakukan secara langsung dan tidak langsung 
- Tidak semua kelompok tani dan pelaku usaha hidroponik memiliki mitra bisnis 

6. Sumberdaya 
- Memiliki kemampuan mendaptkan benih yang berkualitas 
- Akses pembiayaan atau sumberdaya model dari dana P2L dan swadaya aggota serta 

modal sendiri 
- Laba diperoleh secara perbulan untuk pelaku usaha hidroponik sedangkan untuk 

kelompok tani sesuai dengan waktu produksi 
7. Risiko 

- Serangan hama dan penyakit 
- Proses pengemasan 
- Harga jual turun dari pasar 

b. Inovasi yang Dilakukan oleh Produsen Sayuran di Kota Bogor 
1. Inovasi Produk 

- Memiliki variasi produk yang dihasilkan 
- Sebagian sudah menggunakan atribut kemasan 

2. Inovasi Proses 
- Efisiensi waktu produksi dan tahapan produksi 
- Kemodernan alat yang digunakan 

3. Inovasi Marketing 
- Variasi Kemasan 
- Pemasaran secara langsung dan tidak langsung 
- Kreasi pemasaran dilakukan berdasarkan bauran pemasaran 

c. Hubungan Kapabilitas Pemasaran dengan Inovasi Sayuran di Kota Bogor 
 Hasil korelasi variabel kapabilitas pemasaran sebesar 0,555 menggunakan α sebesar 
0,05 dengan nilai signifkansi (2-tailed) 0.000 menujukan bahwa ada hubungan yang sedang/cukup 
kuat dan signifikan antara kapabilitas pemasaran dengan inovasi dengan arah positif. Makna positif 
mengarahkan bahwa sebanyak 55,5 persen tingkat hubungan antara kapabilitas pemasaran 
dengan inovasi berhubungan searah yang menyatakan bahwa kapabilitas pemasaran (X) yang 
dimiliki oleh kelompok tani dan pelaku usaha hidroponik memperngaruhi inovasi (Y) yang dilakukan 
oleh kelompok tani dan pelaku usaha hidroponik. Uji hipotesis menunjukan bahwa Ho ditolak Ha 
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diterima maka ada hubungan signifikan antara kapabilitas pemasaran dengan inovasi sayuran di 
Kota Bogor. 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 
1. Kesimpulan 
a. Kapabilitas pemasaran yang dimiliki oleh kempok tani dan pelaku usaha hidroponik terdiri 

atas pasar sasar, harga, produk, distribusi, promosi, sumberdaya dan risiko. Ke tujuh dimensi 
kapabapilitas pemasaran merupakan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok tani dan 
pelaku usaha hidroponik untuk melakukan strategi pemasaran yang mampu bersaing dengan 
yang lainnya. Namun kemampuan yang dimiliki mengenai pemasaran masih dalam skala 
kecil. 

b. Inovasi yang dilakukan oleh kelompok tani dan pelaku usaha hidroponik terdiri atas inovasi 
produk, inovasi proses, dan inovasi marketing. 

2. Kapabilitas pemasaran memiliki hubungan dengan inovasi yang cukup kuat dengan nilai 
korelasi koefisien sebesar 0,555 dengan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,000 > 0,05 
dengan arah positif, maka hasil uji hipotesis menunjukan Ho ditolak dan Ha diterima artinya 
ada hubungan antara kapabilitas pemasaran dengan inovasi sayuran di Kota Bogor 

3. Kebaruan 
a. Penelitian ini menghasilkan implikasi bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi, karena hasil dari 

penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan pemasaran yang dimiliki proudusen sayuran di 
Kota Bogor. 

b. Hasil penelitian ini menjadi sebuah strategi pemasaran yang baru dan inovatif untuk 
meningkatkan persaingan usaha bagi produsen sayuran di Kota Bogor 
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GAMBAR DAN TABEL 
Lampiran 1 Hasil Uji Validitas 

 

Variabel 
Item 

Pertanyaan 

Koefisien 

Korelasi r-

Hitung 

Nilai r-

Tabel 

N=77 

Keterangan 

Kapabilitas pemasaran 

(X) 

1 0.283 0.224 VALID 

2 0.503 0.224 VALID 

3 0.386 0.224 VALID 

4 0.511 0.224 VALID 

5 0.347 0.224 VALID 

6 0.499 0.224 VALID 

7 0.433 0.224 VALID 

8 0.372 0.224 VALID 

9 0.507 0.224 VALID 

10 0.567 0.224 VALID 

11 0.416 0.224 VALID 

12 0.616 0.224 VALID 

13 0.515 0.224 VALID 

14 0.554 0.224 VALID 

15 0.547 0.224 VALID 

16 0.643 0.224 VALID 

17 0.471 0.224 VALID 

18 0.450 0.224 VALID 

19 0.373 0.224 VALID 

20 0.454 0.224 VALID 

21 0.316 0.224 VALID 

22 0.302 0.224 VALID 

23 0.462 0.224 VALID 

INOVASI (Y) 1 0.571 0.224 VALID 

2 0.462 0.224 VALID 

3 0.460 0.224 VALID 

4 0.753 0.224 VALID 

5 0.545 0.224 VALID 

6 0.680 0.224 VALID 

7 0.317 0.224 VALID 

8 0.457 0.224 VALID 

9 0.628 0.224 VALID 

10 0.381 0.224 VALID 

11 0.368 0.224 VALID 
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Abstrak 

Latar Belakang: Sayuran memiliki nilai persentase perusahaan hortikultura berdasarkan 

kelompok komoditas terbesar ketiga sebesar 17,70%, menunjukan bahwa usaha pertanian 

sayuran cukup berpotensi untuk dikembangkan, hal itu menjadikan jumlah pelaku usaha 

sayuran tentunya semakin banyak. Menjadi sebuah tantangan untuk pelaku usaha dalam 

mempertahankan usahanya dari ketatnya persaingan dalam memenuhi keinginan konsumen 

yang beragam. Kelompok tani dan pelaku usaha hidroponik di Kota Bogor tentu ingin 

memperoleh kinerja pemasaran yang lebih baik salah satunya dengan mengimplementasikan 

inovasi ke dalam usahanya. 

Tujuan: 1).Untuk mengetahui  proses inovasi yang sudah diimplementasikan oleh pelaku 

usaha sayuran di Kota Bogor Jawa Barat. 2).Untuk mengetahui hasil kinerja pemasaran yang 

telah dicapai oleh pelaku usaha sayuran di Kota Bogor 3). Untuk mengetahui dan 

menganalisis hubungan inovasi dengan kinerja pemasaran pada sayuran di Kota Bogor Jawa 

Barat. 

Metode: Pengambilan data menggunakan kuisioner dengan metode penentuan responden 

menggunakan proportionate stratified simple random sampling yang memperoleh hasil 62 

kelompok tani dan 15 pelaku usaha hidroponik. Untuk metode analisis menggunakan uji 

validitas dengan syarat valid rhitung lebih besar dari rtabel 0,3 (0,300), uji reliabilitas dengan 

syarat realible dengan koefisien alphayaitu di > 0,6, uji t hipotesis dan korelasi rank 

spearman melalui SPSS. 

Hasil: Hasil penelitian yaitu menunjukan bahwa pelaku usaha sayuran sudah mengimplementasikan 

inovasi input, proses, maupun output ke dalam setiap proses usahahanya baik dalam proses produksi 

hingga proses pemasaran berlangsung dilihat dari informasi kinerja pemasaran pelaku usaha 

hidroponik dan kelompok tani di Kota Bogor yang telah dicapai selama usaha berlangsung yaitu 76 % 

kepuasan pelanggan, 25% pertumbuhan pelanggan, 22% tingkat kegagalan panen, perkembangan total 

produksi 40% dengan rata-rata laba yang diperoleh untuk kelompok tani yaitu sebesar Rp 472.016 dan 

pelaku usaha hidroponik sebesar Rp 5.900.000. dengan tingkat Koefisien Korelasi kedua variabel 

yaitu 0,466
**

 dengan kategori hubungan sedang signifikan, hasil pengujian hipotesis menyatakan 

bahwa H0 ditolak dan H1 diterima atau terdapat hubungan yang cukup kuat/sedang yang signifikan ke 

arah positif antara inovasi dengan kinerja pemasaran.  

Kata Kunci: Sayuran, Inovasi, Kinerja Pemasaran 
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I. PENDAHULUAN  

Dunia kewirausahaan saat ini semakin lama semakin berkembang salah satunya adalah usaha 
ekonomi bidang pertanian Hortikultura. Hortikultura adalah salah satu usaha yang bergerak dalam budidaya atau 
pembibitan serta pemasaran tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman biofarmaka. 
Berdasarkan Data persentase jumlah perusahaan yang bergerak dalam usaha hortikultura berdasarkan 
kelompok komoditas menurut (BPS, 2020) menyebutkan bahwa persentase pelaku usaha sayuran berada di 
posisi ketiga yaitu sebesar 17,70% hal tersebut menunjukan bahwa komoditas sayuran sangat berpotensi untuk 
dijadikan produk usaha pertanian untuk dikembangkan, selain banyaknya manfaat untuk kesehatan sayuran 
menjadi salah satu kebutuhan umum masyarakat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi.  

Sayuran merupakan salah satu produk hasil pertanian hortikultura yang berasal dari tumbuhan yang 
dapat dikonsumsi oleh masyarakat dalam keadaan segar atau setelah dilakukan pengolahan. Jika dilihat dari 
World Health Organization (WHO, 2014) Permenkes No 41 tahun 2014, anjuran kecukupan masyarakat dalam 
konsumsi sayur dan buah yaitu sebesar 400-600 gram/orang/hari, maka termasuk kategori “cukup” dikonsumsi 
untuk kesehatan. (Permenkes, 2014), hal itu menunjukan bahwa sayuran sangat dibutuhkan oleh masyarakat 
serta sayuran memiliki prospek pengembangan yang cukup cerah untuk suatu usaha. 

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbesar penghasil sayuran di Indonesia, Salah satu daerah 
penghasil sayuran di Jawa Barat yaitu Kota Bogor. Kota Bogor merupakan kota yang berada di tengah-tengah 
wilayah Kabupaten Bogor dimana lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara yang ditempati sebanyak 
1.048.070 jiwa. Hal tersebut menjadikan kota ini memiliki potensi yang strategis bagi perkembangan dan 
pertumbuhan usaha termasuk usaha pertanian berbagai jenis sayuran. Menurut BPS 2020, dalam data Produksi 
Tanaman Sayur-Sayuran Tahunan Tahun 2018-2019, Rata-rata produksi sayuran mengalami peningkatan 
produksi. Rata-rata peningkatan produksi ditahun 2018-2019 sebesar 2,5 % atau sebanyak 626.611 ton dan 
mengalami peningkatan ditahun 2019 sebanyak 638.094 ton. 

Pelaku usaha sayuran tersebar hampir diseluruh kelurahan di Kota Bogor Jawa Barat, karena saat ini 
sebagian masyarakat Kota Bogor pada umumnya bertani sayuran baik dikonsumsi sendiri ataupun dijadikan 
sebuah usaha. Meskipun lahan yang dimiliki terbatas dibandingkan luas lahan Kabupaten Bogor hal tersebut 
tidak menjadi suatu kendala untuk pelaku usaha baik usaha perseorangan atau kelompok tani dalam 
mengembangkan usaha sayuran yang dimilikinya. Kota Bogor memiliki 6 kecamatan dan 68 kelurahan dimana 
terdapat 3 kecamatan yang paling banyak ditempati sebagai sentra usaha seperti kelompok tani yang terdapat 
pada Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Barat, dan Kecamatan Bogor Utara (Dinas Ketahanan dan 
Pertanian Kota Bogor, 2021). 

Dengan meningkatnya konsumsi sayuran sebesar 0,36% hingga 3,53% perkapita/tahun, hal tersebut 
menjadikan kegiatan perdagangan/usaha sayuran di Kota Bogor mengalami peningkatan yang memicu 
munculnya produsen atau pelaku usaha baru, dimana semakin banyaknya permintaan akan produk sayuran 
maka akan semakin meningkat pula jumlah produsen yang tertarik untuk mengembangkan usaha tersebut yang 
bertujuan memperoleh keuntungan dengan cara memenuhi kebutuhan serta keinginan pasar, tentu hal tersebut 
membuat pelaku usaha dituntut untuk mampu bertahan dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam 
dengan kemampuan atau strategi usaha yang dimilikinya untuk tetap bertahan dari ketatnya persaingan dengan 
usaha yang sejenis.  

Hal ini dapat terpenuhi dengan memanfaatkan peluang adanya teknologi dan informasi yang saat ini 
begitu berkembang dalam dunia kewirausahaan, yaitu dengan adanya sebuah inovasi. Inovasi yang mangacu 
pada kata sifat seperti memperbaharui, mengubah, dan memperbaiki baik dalam proses maupun produk, hingga 
pembaharuan pada metode pemasaran dengan tujuan untuk meningkatkan nilai penjualan sayuran dan meraih 
pangsa pasar. Pelaku usaha harus terus maju dengan mengembangkan kekayaan ide-ide kreatif dan inovatif 
untuk dapat mengembangkan hasil produk sayuran menjadi produk yang kompetitif dengan memahami sejauh 
mana implementasi inovasi yang telah dilakukan untuk meraih hasil kinerja pemasaran yang lebih baik dengan 
tujuan untuk membantu meningkatkan perekonomian usahanya, dimana kinerja pemasaran merupakan konsep 
dalam mengukur prestasi pasar pada suatu produk, karena setiap pelaku usaha berkepentingan untuk mengukur 
prestasi pasar yang dimilikinya sebagai cermin dari keberhasilan usahanya dalam persaingan bisnis 
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II. METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Bogor Jawa Barat dengan objek penelitian yaitu Kelompok Wanita 
Tani (KWT), Kelompok Tani Dewasa (KTD), Kelompok Taruna Tani (KTT) yang terdata dari Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian, serta pelaku usaha hidroponik dengan pertimbangan bahwa kelompok tani dan pelaku 
usaha hidroponik memproduksi serta menjual hasil komoditas pertanian seperti sayuran, Jenis dan sumber data 
Data primer yang diperoleh melalui observasi lapang dan wawancara secara menggunakan kuisioner. Untuk 
data sekunder diperoleh dari data penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, buku-buku, informasi statistik seperti Badan 
Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Komunitas Hidroponik Wilayah 
Bogor Kota, internet, serta literatur-literatur dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian. Metode 
penentuan responden. menggunakan metode Proportionate Stratified Random Sampling yang merupakan 
pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata proporsional dengan perhitungan populasi 
dan sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Perhitungan sampel dilakukan terlebih dahulu melalui teknik 
pengambilan dengan rumus slovin dengan hasil sampel sebesar 77 responden. Metode Analisis dan 
Pengolahan Data yaitu kualitatif diuraikan secara deskriptif untuk menguraikan inovasi-inovasi yang telah di 
implementasikan serta menguraikan hasil kinerja pemasaran yang dilakukan pelaku usaha di lokasi penelitian. 
Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis hubungan antara inovasi dengan kinerja pemasaran 
sayuran. Pengujian instrumen data dengan uji validitas dan uji reliabilitas dengan analisis korelasi rank 
spearman menggunakan uji t hipotesis. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Impelementasi Inovasi Pada Pelaku Usaha Sayuran di Kota Bogor Jawa Barat. 
a). Inovasi Input  

Inovasi yang telah dilakukan oleh pelaku usaha sayuran di Kota Bogor yaitu sudah melakukan inovasi input 
dengan menciptakan keberagaman varietas sayuran yang diproduksi kelompok tani untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen, tentunya dengan memilih jenis benih yang berkualitas yang sebagian besar benih sayuran di supply 
dari Toko Tani, Super Produk, maupun toko online pertanian.  

Untuk beberapa pelaku usaha hidroponik sebagian besar tidak melakukan keberagaman varietas sayuran 
yang artinya hanya mengoptimalkan komoditas yang diunggulkan saja sesuai kemampuan yang dimiliki karena 
menurut pelaku usaha hidroponik sebagian komoditas sayuran dapat diinput dari pelaku usaha hidroponik lain 
dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam dimana hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir 
terjadinya kerugian dalam produksi baik gagal panen atau minimnya pasar yang diperoleh. 
b). Inovasi Proses  

Pada inovasi proses, untuk pelaku usaha sayuran hidroponik pada umumnya tentu sudah menggunakan 
alat produksi hidroponik modern pada umumnya seperti pipa instalasi, mesin penghantar aliran nutrisi, 
pengukuran Ph air dan nutrisi yang modern dan sebagainya, Untuk kelompok tani tentunya menggunakan alat 
konvensional pada umumnya. 

Pelaku usaha sayuran di Kota Bogor melakukan inovasi proses sesuai dengan metode produksi yang 
digunakan tentunya dengan hasil serta kualitas yang berbeda. Inovasi proses dilakukan dengan tujuan 
mengimplementasi produksi sayuran dengan efisiensi waktu yang telah ditentukan berguna untuk mengurangi 
biaya produksi, mengoptimalkan hasil produksi, serta kemodernan alat produksi yang digunakan untuk untuk 
menghasilkan sayuran yang berkualitas dalam memuaskan para konsumen. 
c). Inovasi Output 

Penerapan Inovasi output yaitu dengan melihat sejauh mana pelaku usaha sayuran di Kota Bogor 
memperbaiki metode pemasaran/distribusi, pengemasan sayuran yang bervariasi untuk meningkatkan nilai 
penjualan sayuran serta mampu mengembangkan produk lain seperti olahan sayuran dan lain sebagainya untuk 
memperoleh keuntungan. 
Pelaku usaha sayuran baik kelompok tani dan hidroponik sudah meningkatkan layanan pemasaran yang 
memudahkan konsumen dalam proses jual beli yaitu dengan melakukan 3 proses pemasaran yaitu proses order, 
receive order, dan delivery order melalui pemanfaatan media sosial seperti WhatsApp, namun pelaku usaha 
kelompok tani maupun hidroponik tetap melayani proses jual beli secara langsung atau cash or delivery.  
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Dalam proses pengemasan pada hasil produksi sayuran di beberapa kelompok tani tidak semuanya 
bervariasi, hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen, sebagian kelompok tani hanya 
mempacking sayuran dengan diikat saja sesuai bobot yang telah ditentukan yaitu kisaran 350-500 gr/ikat lalu 
diberi Merk/Nama kelompok tani yang sudah memproduksi sayuran tersebut. 

Penerapan Inovasi output yang dilihat dari kevariasian atribut pada kemasan seperti merek, logo, dan 
berbagai jenis variasi kemasan sudah diimplementasikan oleh pelaku usaha sayuran hidroponik, seperti adanya 
logo hidroponik pada kemasan sayuran, keterangan bobot sayuran, serta jenis pengemasan/packing yang 
khusus seperti plastik yang sesuai dengan standar keinginan konsumen.  
2. Informasi Hasil Kinerja Pemasaran Pelaku Usaha Sayuran di Kota Bogor Jawa Barat 

Berikut informasi terkait hasil dari kinerja pemasaran melalui wawancara dengan pelaku usaha melalui 
persentase pencapaian selama usahatani sayuran berlangsung yaitu : Kepuasan Pelanggan sebesar 76%, 
Pertumbuhan Pelanggan 25 %, Kegagalan Panen 22%, Perkembangan Total Produksi 40%. Jika dilihat pada 
hasil kinerja melalui laba yang dihasilkan oleh pelaku usaha hidroponik dan kelompok tani, yaitu Untuk laba 
bersih yang diperoleh kelompok tani di Kota Bogor Jawa Barat yaitu sebesar Rp 350.000 hingga Rp 1.000.000 
dalam 1 periode/bulan. Laba bersih yang diperoleh rata-rata sebesar Rp 472.016. Untuk laba bersih yang 
diperoleh dari pelaku usaha Hidroponik di Kota Bogor Jawa Barat yaitu sebesar Rp 2.000.000 hingga Rp 
15.000.000 dalam 1 kali periode. Laba bersih yang diperoleh jika dihitung dalam jumlah rata-rata keseluruhan 
yaitu sebesar Rp 5.900.000. pelaku usaha hidroponik mengaku laba bersih yang diperoleh sudah optimal atau 
menguntungkan dikarenakan penanganan produksi hingga pasar sasaran yang sudah memadai. 
3. Analisis Hubungan Inovasi Dengan Kinerja Pemasaran Sayuran di Kota Bogor Jawa Barat 
a). Hasil Uji Validitas  

Item variabel inovasi  : Valid, dengan memperoleh rhitung X1 (0,409, 0,593, 0,337), X2 (0,623, 0,319, 0,456), 
X3 (0,599, 0,599, 0,594). 
Item variabel kinerja pemasaran : Valid, dengan memperoleh rhitung Y1 (0,598,0,626, 0,591) Y2(0,477, 0,629, 
0,524) Y3(0,525, 0,309, 0,429) 

b). Hasil Uji Reliabilitas  
Variabel Inovasi : Realible, dengan Cronbach's Alpha 0,610 
Variabel kinerja pemasaran : Realible, dengan Cronbach's Alpha 0,693 

c) Hasil Uji Korelasi Rank Spearman Inovasi dengan Kinerja Pemasaran 
 Hubungan Inovasi dengan Kinerja Pemasaran dilihat Berdasarkan hasil analisis yang di peroleh 

tersebut untuk koefisien korelasi Rs yang dihasilkan yaitu sebesar 0.466 nilai sig = 0,000 < 0,05, hal tersebut 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel inovasi dengan kinerja pemasaran, 

dimana hubungan kedua variabel tersebut termasuk dalam kategori cukup kuat/sedang ke arah dengan taraf 

koefisien korelasi (0,400-0,599) (Sugiyono,2018). Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Erni Jayaningrum, (2017) dalam judul penelitian nya yaitu Pengaruh orientasi pasar, inovasi, 

orientasi kewirausahaan terhadap keunggulan bersaing dan kinerja pemasaran yang menyimpulkan bahwa 

inovasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran dengan koefesien jalur sebesar 0,273 (27,3%) 

dengan nilai probabilitas sebesar 0,019 (p<0,05) 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
1. Implementasi inovasi dalam input sudah di implementasikan oleh pelaku usaha yaitu sudah menciptakan 

keberagaman jenis sayuran dalam memenuhi kebutuhan konsumen kecuali pelaku usaha hidroponik yang 
mengoptimalkan komoditas sesuai kebutuhan pasar, penggunaan jenis benih dan bibit berkualitas, , 
berkreasi pada bahan baku produksi seperti bibit,  pupuk dan nutrisi sayuran. Inovasi dalam proses yaitu 
kemampuan pelaku usaha dalam mengefisienkan waktu tahapan produksi hingga proses panen dengan 
struktur pola tanam, kemodernan alat produksi yang digunakan oleh pelaku usaha sayuran yaitu hidroponik 
yang sebagian besar sudah menggunakan kecanggihan alat produksi yang modern, untuk kelompok tani 
sebagian besar masih menggunakan alat produksi tradisional yang umum. Dan Inovasi output Implementasi 
inovasi Output yaitu adanya sebagian pelaku usaha yang bervariasi pada kemasan yang dihasilkan, merk 
dan bobot sayur yang sudah tertera pada kemasan sayuran, serta inovasi output pada metode jual beli. 
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2. Informasi kinerja pemasaran sayuran pada pelaku usahayaitu kepuasan pelanggan sebesar 76%, 
pertumbuhan pelanggan dengan rata-rata persentase sebesar 25% dengan rata-rata tingkat kegagalan 
panen sebesar 22%, Perolehan laba dihasilkan oleh kelompok tani di Kota Bogor Jawa Barat yaitu sebesar 
Rp 350.000 hingga Rp 1.000.000 dengan rata-rata laba bersih keseluruhan sebesar Rp 472.016 dan pelaku 
usaha kelompok tani di Kota Bogor Jawa Barat yaitu sebesar Rp 2.000.000 hingga Rp 15.000.000 rata-rata 
keseluruhan yaitu sebesar Rp 5.900.000. 

3. Analisis hubungan inovasi dengan kinerja pemasaran terlihat dari angka koefisien korelasi bernilai 0,466** 
sehingga kedua variabel tersebut bersifat ke arah hubungan cukup kuat/sedang yang signifikan dengan 
perolehan nilai Uji T sebesar 5,154 dimana t-hitung>t-tabel yaitu 1.992. Dapat diartikan bahwa jika 
implementasi inovasi semakin ditingkatkan dan dioptimalkan dengan baik, maka kinerja pemasaran juga 
akan meningkat dan menghasilkan kinerja pemasaran yang lebih baik lagi. 

Saran 
1. Setiap pelaku usaha tentunya harus berani berfikir secara positif, berani mengambil resiko, serta bisa 

menghadapi segala macam ancaman pada usahatani khususnya usaha pertanian sayuran yang dimana 
sayuran adalah salah satu jenis komoditas pertanian yang mudah rusak, busuk, dan terserang hama. Hal 
tersebut tentunya membuat pelaku usaha sayuran harus lebih meningkatkan inovasi yang sudah 
diimplementasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik atau positif dengan perubahan yang lebih efisien 
dalam meningkatkan kinerja pemasaran. Hal ini dikarenakan dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa 
inovasi mempunyai hubungan yang cukup kuat/sedang terhadap peningkatan kinerja pemasaran. 

2. Untuk memperoleh hasil studi yang lebih baik, maka perlu dilakukan uji lagi tentang hubungan inovasi 
dengan kinerja pemasaran sayuran di Kota Bogor Jawa Barat dengan menambahkan variabel yang lebih 
banyak 

3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk bidang yang sama 
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TABEL DAN GAMBAR 

Lampiran 1 Hasil Uji Korelasi Inovasi Dengan Kinerja Pemasaran 

Model 
Variabel 

Correlations Coefficients 

sig. N 

Correlation Description 

Nilai Rs     

Inovasi .466** .000 77 
Cukup Kuat/Sedang 

Kinerja Pemasaran .466** .000 77 

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Abstrak 

Produksi cabai merah dapat dipengaruhi oleh Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). 

Di antara penyakit yang sering dijumpai di tanaman cabai merah, penyakit antraknosa yang 

disebabkan oleh Colletotrichum capsici menjadi salah satu yang dapat menyebabkan penurunan 

produksi cabai merah secara signifikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

ekstrak daun mimba (Azadirachta indica) muda dan tua terhadap perkembangan inokulum 

Colletotrichum capsici penyebab penyakit antraknosa. Tempat dilaksanakannya penelitian 

merupakan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sartika, Universitas Djuanda Bogor dari 

bulan Juni hingga bulan Juli 2021. Penelitian menggunakan bahan utama daun muda dan tua 

yang diperoleh dari Balai Penelitian Rempah dan Obat (Balittro), Bogor. Cendawan 

Colletotrichum capsici yang diperoleh dari Southeast Asian Regional Centre for Tropical 

Biology (Seameo Biotrop), Bogor. Rancangan yang digunakan merupakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 2 taraf perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang diberikan adalah 

ekstrak daun mimba muda berbagai konsentrasi (0%, 15%, 25%, 50%), dan ekstrak daun mimba 

tua berbagai konsentrasi (0%, 15%, 25%, 50%). Perlakuan ekstrak daun mimba tua dengan 

konsentrasi 50% memberikan pengaruh terhadap perkembangan inokulum Colletotrichum 

capsici penyebab penyakit antraknosa. Aplikasi ekstrak daun mimba tua dengan konsentrasi 50% 

memberikan pengaruh nyata terhadap diameter, daya hambat, kerapatan koloni, dan masa 

inokulasi inokulum cendawan Colletotrichum capsici. Aplikasi ekstrak daun mimba muda dan 

tua tidak berpengaruh terhadap bentuk tepi dan koloni inokulum cendawan Colletotrichum 

capsici 

 

Kata Kunci: Antraknosa,Cabai Merah, Cendawan, Daun Mimba, Ekstrak,  

I. PENDAHULUAN 

Produksi dan produktivitas cabai dapat 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 
dipengaruhi oleh penyakit dari serangan Organisme 
wPengganggu Tanaman (OPT). Serangan OPT ini 
dapat disebabkan oleh hama maupun patogen, salah 
satu penyakit pada cabai adalah antraknosa yang 
disebabkan oleh Colletotrichum capsici.  Cendawan 
Colletotrichum capsici merupakan cendawan 
penyebab penyakit antraknosa yang pada umumnya 
menyerang buah cabai dengan ditandai adanya bintik-
bintik hitam kecil pada buah saat awal serangan dan 
selanjutnya akan menyebabkan buah mengkerut, 
keriput lalu jatuh ke tanah. Serangan penyakit pada 
cabai dapat terjadi dari buah masih melekat pada 

tanaman sampai saat masa penyimpanan (Efri 2010). 
Pada tingkat tertentu Colletotrichum capsici dapat 
menurunkan produksi cabai secara kuantitas maupun 
kualitas sehingga merugikan hasil yang cukup besar 
(Rohmawati 2012). 

Secara umum fungisida sintetis digunakan 
sebagai pengendalian penyakit antraknosa karena 
dianggap praktis, mudah didapat, dan menunjukkan 
efek yang cepat, namun jika dilakukan secara terus 
menerus dan dalam skala yang besar dapat 
merugikan kehidupan mikroba bukan sasaran serta 
beresiko menjadi pencemaran lingkungan, sehingga 
perlu diperlukan pengendalian lain sebagai alternatif, 
salah satunya adalah menggunakan bahan nabati 
(Gunawan 2005). Pengendalian menggunakan bahan 
nabati memiliki beberapa keunggulan, diantaranya 
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efektif untuk mengendalikan penyakit tanaman, tidak 
berdampak negatif terhadap lingkungan, efektif selama 
masa hidup tanaman serta dapat menghasilkan 
senyawa yang bermanfaat ganda bagi tanaman 
(Setiawati et al. 2013). 

Mimba (Azadirachta indica) merupakan 
tanaman yang dapat digunakan sebagai pestisida 
botani dan diketahui bersifat antifungi. Selain itu 
ekstrak daun mimba dilaporkan mengandung bahan 
aktif yang berfungsi sebagai fungisida (Tjahjani dan 
Rahayu 2003). Menurut Kardinan (2000) ekstrak dari 
daun tanaman mimba mampu mengendalikan sekitar 
127 jenis hama dan mampu berperan sebagai 
fungisida, bakterisida, antivirus, nematisida, 
moluskisida serta dimanfaatkan sebagai sumber 
pestisida terhadap mikroorganisme patogen (Usha 
2009). Ekstrak daun mimba aman dan efisien 
digunakan karena mudah diperoleh, tidak bersifat 
merugikan terhadap manusia dan mudah terurai 
sehingga aman bagi lingkungan (Kardinan 2000).  

II. METODOLOGI 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 
sampai dengan Juli 2021 yang bertempat di 
Laboratorium Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sartika 
Universitas Djuanda Bogor. Alat yang digunakan 
dalam penelitian ini cawan petri, gelas ukur, 
erlenmeyer, hemositometer, kertas saring, blender, 
alat tulis, autoklaf, jarum ose, pemotong media (cork 
borer), mikroskop, dan tabung reaksi. Bahan yang 
digunakan adalah daun mimba (Azadirachta Indica), 
methanol, media PDA, Colletotrichum capsici, dan 
aquades. 

Percobaan dilaksanakan dengan 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua 
faktorial. Faktor pertama yaitu jenis ekstrak daun 
mimba. Ekstrak daun mimba yang digunakan terdiri 
atas 2 jenis yaitu Ekstrak Daun Mimba Muda (M1) dan 
Ekstrak Daun Mimba Tua (M2). Faktor kedua adalah 
konsentrasi. Konsentrasi yang yang digunakan terdiri 
dari 4 konsentrasi yaitu Kontrol atau Tanpa Perlakuan 
(L0), Konsentrasi 5% (L1), Konsentrasi 25% (L2), dan 
Konsentrasi 50% (L3). Dalam percobaan ini dilakukan 
sebanyak 3 ulangan sehingga terdapat 24 satuan 
percobaan. Setiap satuan percobaan terdiri atas dua 
satuan amatan sehingga terdapat 48 satuan amatan.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Keadaan Umum Lingkungan Penelitian 

Secara umum keadaan lingkungan penelitian 
memiliki tinggi suhu minimum rata-rata 18.31oC, suhu 
maksimum rata-ratanya 26.86oC, dan kelembapan 
berada pada angka 82%. Suhu dan kelembaban rata-
rata lingkungan penelitian dapat mendukung 

perkembangan inokulum Colletotrichum capsici. Suhu 
maksimum untuk pertumbuhan inokulum 
Colletotrichum capsici berada antara 24-30oC 
(Nurhayati 2011) dengan kelembaban berkisar antara 
80-90% (Rompas 2001).  

3.2. Hasil dan Pembahasan  

3.2.1. Bentuk Tepi dan Koloni  

Bentuk tepi dan koloni diperoleh dengan 
melihat secara makrokopis dari atas permukaan 
setelah inokulum mencapai umur 8 MSI. Hasil 
pengamatan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 
pada bentuk koloni antara inokulum tanpa perlakuan 
(kontrol) dan inokulum yang telah diaplikasikan 
perlakuan. Perlakuan aplikasi ekstrak daun mimba 
terhadap bentuk koloni Colletotrichum capsici 
diperoleh hasil yaitu koloni dengan bentuk irregular. 
Bentuk irregular dapat diartikan sebagai bentuk yang 
tidak beraturan. Namun pada pemberian ekstrak daun 
mimba muda dan ekstrak daun mimba tua tidak 

memiliki perbedaan. Hasil pengaruh aplikasi ekstrak 
daun mimba terhadap bentuk tepi dan koloni 
Colletotrichum capsici dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Bentuk tepi dan koloni 

Perlakuan Bentuk Tepi Koloni Bentuk Koloni 

Kontrol Undulate Circular 
P1K1 Undulate Irregular 
P1K2 Undulate Irregular 
P1K3 Undulate Irregular 
P2K1 Undulate Irregular 
P2K2 Undulate Irregular 
P2K3 Undulate Irregular 

3.2.2. Masa Inkubasi dan Kerapatan Kolonni 

 Masa inkubasi dihitung setelah inokulum 
mengalami perkembangan. Pengaruh aplikasi ekstrak 
daun mimba terhadap masa inkubasi Colletotrichum 
capsici memiliki hasil yang berbeda nyata pada 
perlakuan M2L3 (Ekstrak daun mimba tua 50%). 
Perbedaan antara bentuk tepi koloni pada kontrol dan 
bentuk tepi pada inokulum yang telah diaplikasikan 
perlakuan dapat dipengaruhi beberapa faktor, salah 
satunya adalah hambatan yang disebabkan oleh 
ekstrak daun mimba.  Pengaruh aplikasi ekstrak daun 
mimba dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini. 

Menurut Putri et al. (2018) daun mimba 
memiliki kemampuan sebagai antibakteri sehingga 
dapat menghambat pertumbuhan cendawan karena 
mampu menyebabkan gangguan permeabilitas pada 
membran sel cendawan dengan merubah komponen 
organik dan transport nutrisi menjadi racun untuk 
cendawan. 
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Tabel 3. Masa inkubasi dan kerapatan kolonni 

No Perlakuan Inokulasi Kerapatan Koloni 

1 Kontrol 2.00 a 4.93 b 
2 M1L1 2.00 a 4.83 ab 
3 M1L2 2.00 a 4.80 ab 
4 M1L3 2.00 a 4.37 ab 
5 M2L1 2.33 ab 4.50 ab 
6 M2L2 2.33 ab 2.73 a 
7 M2L3 2.67 b 2.70 a 

Keterangan: Setelah itu dilakukan DMRT taraf 5%, Angka-angka yang diikuti oleh notasi yang sama menunjukkan nilai yang 
tidak nyata 

 
Aplikasi ekstrak daun mimba mampu 

menekan pertumbuhan cendawan Colletotrichum 
capsici sehingga masa inokulasi pada M2L3 lebih 
lama jika dibandingkan dengan masa inokulasi pada 
perlakuan lainya karena pada ekstrak daun mimba tua 
memiliki kandungan yang lebih pekat dan banyak 
dibanding daun yang lebih muda sehingga mampu 
memperlambat masa inkubasi cendawan 
Colletotrichum capsici.  

Perlakuan M2L2 dan M2L3 memiliki kerapatan 
koloni yang sedikit jika dibanding dengan perlakuan 
lain. Hal ini menunjukan jika aplikasi ekstrak daun tua 
konsentrasi 25% dan 50% berpengaruh nyata 
terhadap kerapatan koloni Colletotrichum capsici. 
Aplikasi dengan perlakuan M2L2 (ekstrak daun mimba 
tua konsentrasi 25%) dan M2L3 (ekstrak daun mimba 
tua 50%) mampu menekan pertumbuhan spora 
disebabkan oleh senyawa yang terkandung di dalam 
ekstrak daun mimba seperti nimbin dan nimbidin 
bersifat racun terhadap Colletotrichum capsici 
sehingga dapat menghambat pembentukan spora dari 
cendawan Colletotrichum capsici dan cendawan tidak 
mampu berkembang dengan normal (Puspitasari et al. 
2009).  

 

3.2.3. Diameter Koloni 

Pada umur 2 hingga 5 HSI, diameter 
inokulum tidak mengalami perubahan yang nyata. 
Perubahan yang nyata baru terlihat ketika inokulum 
pada umur 5 HSI. Berdasarkan hasil uji lanjut DMRT 
pada taraf 5% yang dilakukan, penghambatan 
perkembangan cendawan Colletotrichum capsici pada 
umur 5 hingga 8 HSI perlakuan P2K3 (Ekstrak daun 
mimba tua 50%) memiliki kemampuan untuk 
memperhambat perkembangan diameter koloni 
cendawan Colletotrichum capsici yang lebih baik 
dibanding dengan perlakuan lain yang telah diberikan. 
Pertumbuhan diameter pada koloni cendawan 
Colletotrichum capsici dapat dilihat pada Tabel 4.  

Daun dapat berpengaruh karena kandungan 
yang terdapat dalam daun tersebut. Semakin tua 
daunnya maka akan semakin banyak dan pekat 
kandungan senyawa dalam daun jika dibandingkan 
dengan daun yang lebih muda. Artinya, senyawa 
flavonoid yang berfungsi sebagai zat aktif seperti 
azadirachtin, salanin, meliantriol dan nimbin pada 
ekstrak daun mimba tua akan lebih banyak dan pekat 
dibandingkan ekstrak daun mimba muda (Wiwi et al. 
2017).

Tabel. Diameter koloni cendawan 

No Perlakuan 

Masa Inokulum (HSI) 

2 3 4 5 6 7 8 

1 Kontrol 0.46 a 0.58 a 1.16 a 1.47 a 2.17 b 2.64 d 3.10 e 
2 M1L1 0.44 a 0.55 a 0.84 a 1.15 a 1.87 b 2.25 c 2.68 d 
3 M1L2 0.44 a 0.55 a 0.84 a 1.15 a 1.86 b 2.24 c 2.68 d 
4 M1L3 0.44 a 0.55 a 0.84 a 1.13 a 1.85 b 2.18 bc 2.55 c 
5 M2L1 0.43 a 0.56 a 0.83 a 1.09 a 1.81 ab 2.15 bc 2.50 bc 
6 M2L2 0.43 a 0.53 a 0.81 a 1.09 a 1.78 ab 2.09 ab 2.42 b 
7 M2L3 0.42 a 0.54 a 0.82 a 1.03 a 1.69 a 2.00 a 2.30 a 

Keterangan: Setelah itu dilakukan DMRT taraf 5%, Angka-angka yang diikuti oleh notasi yang sama 
menunjukkan nilai yang tidak nyata 

 
 
 
 

3.2.4. Daya Hambat Ekstrak Daun Mimba 

Hasil pengamatan diperoleh dari hasil 
pengamatan diameter. Pada percobaan yang telah 
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dilakukan, daya hambat paling baik adalah 25.97%, 
yaitu pada perlakuan M2L3 (Ekstrak daun mimba tua 
50%) dengan tingkat kekuatan daya hambat yang 
sedang, berbeda dengan perlakuan M1L1 (Ekstrak 
daun mimba muda 5%) kekuatan daya hambat yang 
dimilikinya tergolong rendah yaitu dengan efektifitas 
daya hambat sebesar 13.55%. Pengaruh ekstrak daun 
mimba tua dan muda terhadap daya hambat cendawan 
Colletotrichum capsici tersaji pada Tabel 5. 

Tabel 5. Daya Hambat Ekstrak daun Mimba 

No Perlakuan Daya Hambat (%) Kekuatan 

1 M1L1 13.55 a Lemah 
2 M1L2 13.71 a Lemah 
3 M1L3 17.74 b Lemah 
4 M2L1 19.35 b Lemah 
5 M2P2 22.10 b Lemah 
6 M2P3 25.97 c Sedang 

Keterangan: Setelah itu dilakukan DMRT taraf 5%, Angka-
angka yang diikuti oleh notasi yang sama 

menunjukkan nilai yang tidak nyata.  

3.2.4. Kerapatan Koloni 

Pengamatan kerapatan koloni dilakukan pada 
saat inokulum berusia 8 MSI. Pengamatan dilakukan 
dengan mengamati inokulum secara makroskopis. 
Semakin sedikit kerapatan koloni, maka semakin baik 
pengaruh aplikasi perlakuan. Pengaruh ekstrak daun 
mimba terhadap kerapatan koloni cendawan 
Colletotrichum capsici dapat dilihat pada Tabel 5 
berikut. 

Tabel 5. Kerapatan Koloni 

No Perlakuan Kerapatan Koloni 

1 Kontrol 4.93 b 
2 M1L1 4.83 ab 
3 M1L2 4.80 ab 
4 M1L3 4.37 ab 
5 M2L1 4.50 ab 
6 M2L2 2.73 a 
7 M2L3 2.70 a 

Keterangan: Setelah itu dilakukan DMRT taraf 5%, Angka-
angka yang diikuti oleh notasi yang sama 
menunjukkan nilai yang tidak nyata 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Aplikasi M2L3 (Ekstrak Daun Mimba Tua 
Konsentrasi 50%) merupakan aplikasi dengan 
perlakuan terbaik yang berpengaruh pada masa 
inokulasi, diameter koloni dan daya hambat. 
Pertumbuhan cendawan Colletotrichum capsici 
terhambat dan terganggu. Daun mimba tua memiliki 
warna yang lebih pekat dibandingkan dengan warna 
daun mimba muda.  
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Abstrak 

Tanaman kemangi merupakan salah satu jenis sayuran daun yang membutuhkan hara nitrogen (N) 

lebih banyak dibandingkan dengan unsur lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon 

pemberian pupuk hijau terhadap pertumbuhan dan produksi berbagai aksesi kemangi. Penelitian ini 

menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) faktorial yang terdiri atas dua faktor yaitu aksesi 

kemangi (Geger Bitung (Sukabumi), Kadudampit (Sukabumi), dan Agrabinta (Cianjur) dan jenis 

pupuk hijau (kipahit, kirinyuh, gamal, telang, urea dan tidak diberi pupuk N sebagai kontrol). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa aksesi Geger Bitung yang diberi perlakuan telang memiliki tinggi 

tanaman, jumlah daun, dan panjang cabang total lebih tinggi dibandingkan dengan aksesi lainnya, 

sementara aksesi Kadudampit yang diberi telang memiliki bobot basah dan kering akar lebih tinggi. 

Aksesi Kadudampit memiliki ukuran daun terluas dan aksesi Geger Bitung memiliki bobot kering 

panen tertinggi. 

Kata kunci: kemangi, nitrogen, ocimum basilicum, pupuk hijau 

 
I PENDAHULUAN 

Sayuran indigenous merupakan sayuran lokal asli daerah yang telah dibudidayakan dan dikonsumsi oleh 
masyarakat sejak dulu atau sayuran introduksi yang telah dikembangkan di masyarakat tertentu (Yurlisa 2016). 
Sayuran indigenous memiliki banyak keunggulan, seperti kandungan gizi tinggi, harga yang relatif murah dan dapat 
tumbuh dengan mudah di pekarangan rumah. Diantara sayuran indigenous yang mempunyai prospek baik untuk 
dikembangkan adalah kemangi. Di Indonesia, kemangi biasa dimakan dalam keadaan segar sebagai lalapan dan 
digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Tanaman kemangi memiliki kandungan minyak esensial yang 
banyak dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan, seperti migrain, stres, demam dan diare (Marwat et al. 2011). 
Nahak (2011) menjelaskan tanaman kemangi juga populer di negara-negara maju dan telah dibudidayakan secara 
luas untuk keperluan kuliner, bahan baku kosmetik, parfum, dan campuran bahan makanan. 

Tanaman kemangi digolongkan sebagai sayuran daun, sehingga memerlukan unsur nitrogen (N) lebih 
banyak dibandingkan dengan unsur lainnya. Menurut Pramitasari et al. (2016), unsur N bermanfaat untuk 
mempercepat pertumbuhan, memperbanyak jumlah anakan, meningkatkan lebar dan panjang daun, menambah 
kadar protein dan lemak bagi tanaman. Selain itu, Singh et al. (2004) juga menyebutkan bahwa pemberian pupuk N 
dengan dosis yang tepat dapat meningkatkan tinggi tanaman, bobot basah dan bobot kering dan kandungan minyak 
atsiri pada tanaman kemangi. Selama ini petani menggunakan pupuk urea sebagai sumber N (Endrizal dan Bobihoe 
2004). 

Pupuk hijau merupakan salah satu pupuk organik yang berasal dari tumbuhan atau sisa bahan tanaman. 
Menurut Sutanto (2002), tumbuhan yang digunakan untuk pupuk hijau berupa bahan yang murah, dan berperan 
dalam membangun, mempertahankan kandungan bahan organik serta kesuburan tanah. Di alam, banyak tumbuhan 
yang memiliki potensi untuk dijadikan pupuk hijau, diantaranya adalah kipahit, kirinyuh, gamal dan bunga telang. 
Tanaman kipahit berpotensi dijadikan sebagai pupuk hijau karena memiliki kandungan N cukup tinggi, yaitu 3,5-4,0% 
(Lestari 2016). Sementara itu, N yang terkandung pada kipahit sebesar 3,50% kiriyuh sebesar 2,65%, daun gamal 
3,15%, dan bunga telang sebesar 2,07% (Jayadi 2009). 
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II METODOLOGI 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juli 2021 yang bertempat di Kampung Cukang Galeh 1 RT 01/RW 
02, Desa Jambu luwuk, Kecamatan Ciawi, Bogor. Alat yang akan digunakan pada penelitian ini meliputi alat 
pengolah tanah, alat budidaya, timbangan digital, gunting, penggaris, mulsa, dan alat laboratorium. Bahan yang 
digunakan meliputi benih tanaman kemangi asal Geger Bitung (Sukabumi), Kadudampit (Sukabumi), Agrabinta 
(Cianjur), polybag ukuran 10 cm x 12 cm dan 30 cm x 40 cm, tanah, arang sekam, kipahit, kirinyuh, gamal, telang, 
dan pupuk urea, SP-36 dan KCl. 

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) faktorial yang terdiri atas dua 
faktor. Faktor pertama berupa aksesi kemangi dan faktor kedua berupa jenis pupuk hijau. Aksesi kemangi terdiri atas 
tiga taraf, yaitu Geger Bitung (Sukabumi), Kadudampit (Sukabumi), dan Agrabinta (Cianjur). Jenis pupuk hijau terdiri 
atas enam taraf), yaitu kipahit, kirinyuh, daun gamal, bunga telang, urea dan tidak diberi pupuk N, sebagai kontrol. 
Dosis pupuk urea yang direkomendasikan adalah 150 kg N ha-1. Dalam percobaan ini terdapat 18 kombinasi 
perlakuan yang diulang sebanyak 4 kali, sehingga terdapat 72 satuan percobaan. Setiap satuan percobaan terdiri 
atas 3 satuan amatan, sehingga terdapat 216 satuan amatan (3 x 6 x 4 x 3). 

Peubah yang diamati pada penelitian ini meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang dan total 
panjang cabang, diameter batang, luas daun, bobot basah dan bobot kering daun, bobot basah dan bobot kering 
akar serta tajuk diamati setelah panen ketiga.
 

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis ragam, hampir semua peubah dipengaruhi oleh interaksi antara aksesi dan jenis 
pupuk N, kecuali peubah luas daun serta bobot basah dan kering panen. Tinggi tanaman aksesi Kadudampit tidak 
berbeda antar jenis N. Tinggi tanaman aksesi Geger Bitung yang diberi pupuk hijau telang tidak berbeda nyata 
dengan yang diberi kirinyuh dan urea, tetapi nyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lain. Tinggi tanaman 
aksesi Ciaruteun tidak berbeda nyata antar perlakuan pupuk hijau dan urea, tetapi nyata lebih besar dibandingkan 
dengan tanpa pupuk N pada berbagai aksesi (Tabel 1).  

Jumlah daun aksesi kadudampit tidak berbeda nyata antar jenis pupuk N. Jumlah daun aksesi Geger Bitung 
yang diberi telang nyata lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan lain dan jumlah daun aksesi Ciaruteun yang 
diberi telang tidak berbeda nyata dengan urea, tetapi nyata lebih banyak dibandingkan perlakukan lainnya (Tabel 1).  

Jumlah cabang aksesi Kadudampit dan Geger Bitung tidak berbeda nyata antar jenis pupuk hijau dan 
kontrol, sedangkan jumlah cabang tanaman yang diberi kirinyuh tidak berbeda nyata dengan yang diberi urea, tetapi 
nyata lebih banyak dibandinghkan dengan perlakuan lain (Tabel 2). Panjang cabang total pada ketiga aksesi tidak 
berbeda nyata pada berbagai jenis pupuk hijau yang digunakan (Tabel 2). Diameter batang tanaman kemangi 
Kadudampit yang diberi pupuk hijau kipahit, kirunyuh dan gamal nyata lebih besar dibandingkan dengan jenis pupuk 
lainnya, sedangkan pada aksesi Geger Bitung dan Ciaruteun tidak berbeda nyata. Diamater batang aksesi 
Kadudampit yang diberi pupuk hijua kipahit, kirinyuh dan gamal nyata lebih besar dibandingkan dengan aksesi lain 
(Tabel 2). 

Bobot basah dan kering tajuk pada ketiga aksesi tidak berbeda nyata antara taraf pupuk, demikian pula 
antar jenis pupuk hijau pada berbagai aksesi (Tabel 3). Bobot basah dan kering akar aksesi Kadudampit yang diberi 
pupuk hijau telang tidak berbeda nyata dengan yang dipupuk urea, tetapi nyata lebih besar dibandingkan dengan 
yang dipupuk jenis lain. Bobot basah dan kering akar tanaman pada berbagai jenis pupuk tidak berbeda nyata antar 
aksesi, kecuali pada aksesi Kadudampit yang diberi pupuk hijau telang nyata lebih berat dibandingkan dengan 
aksesi lain (Tabel 3). 

Aksesi yang memiliki daun yang paling luas adalah Kadudampit yang berbeda nyata dengan semua aksesi 
lainnya dan aksesi yang memiliki luas daun yang sempit adalah Geger Bitung, pada interaksi pupuk tidak ada 
perbedaan nyata antara semua jenis pupuk (Tabel 4). 
 Bobot segar panen tidak dipengaruhi baik oleh aksesi maupun jenis pupuk N, sementara bobot kering 
panen hanya dipengaruhi oleh jenis aksesi. Bobot kering panen aksesi Geger Bitung tidak berbeda nyata dengan 
aksesi Kadudampit, tetapi nyata lebih tinggi dibandingkan aksesi Ciaruteun (Tabel 4).  
 
 

IV KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesi Geger Bitung yang diberi telang memiliki tinggi tanaman, 
jumlah daun, dan panjang cabang total lebih tinggi dibandingkan dengan aksesi lainnya, sementara aksesi 
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Kadudampit yang diberi telang memiliki bobot basah dan kering akar lebih tinggi. Aksesi Kadudampit memiliki ukuran 
daun terluas dan aksesi Geger Bitung memiliki bobot kering panen tertinggi. 
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TABEL 

Tabel 1. Tinggi tanaman dan jumlah daun berbagai aksesi kemangi dan jenis pupuk hijau pada umur 5 MST 

Peubah Aksesi 
Jenis pupuk  

Urea Telang Kipahit Kirinyuh Gamal Tanpa pupuk 

Tinggi Kadudampit 28.79ab 26.75a 29.71ab 31.92b 30.92b 28.33ab 
Tanaman (cm) Geger Bitung 33.71abc 36.33c 31.63ab 34.96bc 30.75a 32.33ab 
  Ciaruteun 31.75ab 32.75b 30.25ab 30.67ab 30.07ab 28.58a 

Jumlah daun Kadudampit 115.67 103.67a 122.58a 117.33ab 138.50a 133.00a 
(helai) Geger Bitung 181.33b 209.00c 166.67a 179.50b 144.67a 157.83b 
  Ciaruteun 141.00ab 157.50b 128.67a 158.33a 133.67a 115.75a 

Keterangan:  Nilai rata-rata pada kolom/baris yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5% 

Tabel 2. Jumlah cabang, panjang cabang, dan diameter batang berbagai aksesi kemangi dan jenis pupuk hijau pada 
umur 5 MST 

Peubah Aksesi 
Jenis pupuk 

Urea Telang Kipahit Kirinyuh Gamal Tanpa pupuk 

Jumlah 
cabang 

Kadudampit 25.67a 27.83a 25.75a 22.25a 24.25a 33.17a 

Geger Bitung 26.83a 33.75a 32.83a 36.25a 33.75a 31.00a 

Ciaruteun 26.33ab 25.67a 23.58a 36.17b 24.67a 22.58a 

Panjang 
cabang 
total (cm) 

Kadudampit 327.50ab 353.75a 328.42ab 283.50b 315.92b 389.83ab 

Geger Bitung 352.83abc 448.67c 399.83ab 484.08bc 481.17a 427.25ab 

Ciaruteun 362.33ab 309.58b 312.33ab 459.00ab 341.75ab 268.25a 

Diameter 
batang 
(cm) 

Kadudampit 0.63a 0.65a 0.73b 0.73b 0.74b 0.63a 

Geger Bitung 0.73a 0.70a 0.68a 0.73a 0.73a 0.70a 

Ciaruteun 0.68a 0.73a 0.68a 0.72a 0.68a 0.68a 

Keterangan:  Nilai rata-rata pada kolom/baris yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5% 

Tabel 3. Rerata bobot basah tajuk, bobot kering tajuk, bobot basah akar, dan bobot kering akar  

Peubah Aksesi 

Jenis pupuk hijau 

Urea Telang Kipahit Kirinyuh Gamal 
Tanpa 
pupuk  

Bobot basah tajuk (g) 

Kadudampit 18.96a 14.92a 17.66a 21.80a 17.15a 13.16a 

Geger Bitung 20.24a 36.09a 15.90a 26.38a 20.45a 16.65a 

Ciarunten 16.37a 19.71a 19.08a 16.73a 16.06a 14.41a 

Bobot kering tajuk (g) 

Kadudampit 8.77a 7.71a 9.28a 10.79a 9.51a 6.31a 

Geger Bitung 9.55a 18.43a 8.59a 13.30a 10.23a 8.23a 

Ciarunten 8.89a 9.53a 9.57a 7.90a 9.08a 7.02a 

Bobot basah akar (g) 

Kadudampit 10.48bc 12.30c 8.75a 6.36a 7.39ab 6.67a 

Geger Bitung 6.28a 7.88a 7.57a 7.42a 8.08a 7.06a 

Ciarunten 6.68a 7.83a 8.82a 8.33a 8.33a 9.59a 

Bobot kering akar (g) 

Kadudampit 5.08bc 6.96c 4.22ab 3.08a 8.38ab 3.38ab 

Geger Bitung 3.09a 4.01a 3.68a 3.72a 4.03a 3.68a 

Ciarunten 3.39a 3.88a 4.35a 3.93a 3.33a 4.71a 

Keterangan:  Nilai rata-rata pada kolom/baris yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5% 

Tabel 4. Luas daun, bobot basah dan kering panen kemangi 

Aksesi Luas daun (cm2) Bobot basah panen (g) Bobot kering panen (g) 

Kadudampit 27.06b 105.68 55.48ab 

Geger Bitung 21.31a 107.22  59.85b 
Ciarunten 23.58a 97.48  52.35a 

Pupuk hijau  

Urea 22.56 111.51  58.01 
Telang 21.28 103.54  57.17  
Kipahit 25.06 107.83  59.91  
Kirinyuh 26.56 100.05  55.06  
Gamal 25.22 103.14  52.54  

Tanpa pupuk N 23.22 95.63  52.68  

Keterangan:  Nilai rata-rata pada kolom/baris yang sama diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata menurut uji DMRT pada taraf 5% 
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Abstrak 
 
Latar Belakang : Tanaman kumis kucing merupakan salah satu jenis tanaman obat yang memiliki 
berbagai jenis manfaat bagi kesehatan. Sayangnya, produktivitas dari tanaman kumis kucing itu 
masih rendah. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk meningkatkan produktivitas tanaman 
kumis kucing. Salah satunya adalah dengan pemberian beberapa jenis pupuk organik.  
 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang timbul dari perlakuan 
pemberian beberapa jenis pupuk organik terhadap pertumbuhan dan rendemen simplisia 
tanaman kumis kucing. 
 
Metodologi : Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat 
perlakuan. Perlakuan yang diberikan yaitu N0 (kontrol) tanpa pemberian pupuk, N1 (pemberian 
pupuk kompos jamur dengan dosis 40 gr per tanaman), N2 (pemberian pupuk kandang domba 
dengan dosis 120 gr per tanaman) dan N3 (pemberian pupuk organik cair dari limbah sawi dengan 
konsentrasi 100 ml/L). Parameter yang diamati adalah jumlah daun, jumlah tunas, berat basah 
daun simplisia dan berat kering daun simplisia.  
 
Hasil : Perlakuan dengan menggunakan pupuk kandang domba sebesar 120 gr (N2) memberikan 
pengaruh paling baik terhadap pertumbuhan dan rendemen simplisia kumis kucing dengan rata-
rata jumlah daun 14.7 helai, banyak tunas 5.38, berat basah daun simpisia 6.9 gr dan berat kering 
daun simplisia sebesar 0.7 
 
Kata kunci: Kompos, Kumis Kucing, Pupuk Kandang, Pupuk Organik Cair, Simplisia 

 
I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (Maddinsyah et al., 2018). 
Salah satu jenis kekayaan alam tersebut adalah tersedianya berbagai jenis tanaman obat. 
Tanaman obat sendiri memiliki ribuan jenis spesies. Dari total sekitar 40.000 jenis tumbuh-
tumbuhan obat yang telah dikenal di dunia, 30.000-nya disinyalir berada di Indonesia. Jumlah 
tersebut mewakili 90% dari tanaman obat yang terdapat di wilayah Asia. Dari jumlah tersebut, 
25% diantaranya atau sekitar 7.500 jenis sudah diketahui memiliki khasiat herbal atau tanaman 
obat. Namun hanya 1.200 jenis tanaman yang sudah dimanfaatkan untuk bahan baku obat-
obatan herbal atau jamu (Sido Muncul, 2015). Kumis kucing ditetapkan menjadi tanaman utama 
pada program Saintifikasi Jamu oleh Kementerian Kesehatan, karena tanaman ini mampu 

mailto:resianjani11@gmail.com


708 PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 ISBN: 978-602-6585-86-8                                     

 

 

memperbaiki fungsi ginjal. Kumis kucing memiliki kandungan bahan aktif utama yang paling stabil. 
Zat yang merupakan identitas simplisia kumis kucing adalah senyawa sinensetin yang bersifat 
antibakteri (Pribadi et al., 2020). 

Menurut Sitorus et al., (2018), Indonesia termasuk negara yang rawan akan ancaman 
kepunahan tanaman obat. Dikarenakan banyak tanaman obat yang dipanen secara langsung dari 
alam tanpa dibudidayakan. Kebutuhan tanaman obat semakin meningkat dari tahun ke tahun. 
Menurut Hossain (2007) tanaman yang termasuk suku Lamiaceae ini banyak digunakan untuk 
mengobati penyakit seperti edema, hepatitis, penyakit kuning dan hipertensi. Selain itu, kumis 
kucing juga dapat mengobati diabetes mellitus, rematik, influenza dan lain-lain (Manshor et al., 
2013). Selanjutnya, Sitorus et al., (2018) menjelaskan bahwa terdapat ratusan kandungan 
senyawa kimia dalam kumis kucing yang berkhasiat bagi kesehatan manusia, antara lain garam 
kalium, saponin, alkaloid, minyak atsiri, glikosida, orthosiponin, tanin, flavonoid, asam organik dan 
terpenoid.  

Salah satu upaya yang dilakukan agar tanaman obat lebih tahan lama adalah dengan 
mengolahnya menjadi simplisia.. Simplisia merupakan bahan alamiah berupa tanaman utuh, 
bagian tanaman, atau eksudat (zat kimia murni yang dipisahkan dari isi sel tanaman) tanaman 
yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami pengolahan atau mengalami pengolahan 
secara sederhana (BPOM RI, 2010). 

Penggunaan simplisia kumis kucing pada industri besar dan menengah selain industri jamu 
pada tahun 2005 cukup tinggi yaitu sebesar 20 ton. Hal tersebut menunjukkan tanaman kumis 
kucing memiliki potensi yang besar dalam industri jamu ataupun selain jamu. Tingginya 
permintaan tersebut terkendala oleh produksi, kualitas, dan kontinyuitasnya yang masih 
mengalami fluktuasi. Upaya untuk meningkatkannya yaitu dengan teknik budidaya yang tepat, 
antara lain dengan perbaikan teknik budidaya (Jayanti et al., 2019). Teknik budidaya yang tepat 
akan menghasilkan produksi kumis kucing yang tinggi. Pemupukan merupakan salah satu teknik 
budidaya yang penting agar mendapatkan hasil budidaya yang sesuai. Untuk meningkatkan 
kesuburan tanah dan meningkatkan produktivitas, diperlukan pupuk organik dengan jumlah, 
kualitas dan kontinuitas yang sesuai (Hartatik, 2015).  

II. METODE  
 
Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Screen House Fakultas Sains Terapan (FASTER), Universitas 
Suryakancana Cianjur. Penelitian dilaksanakan selama bulan Februari sampai bulan April 2021. 

 Alat dan Bahan 
     Adapun alat digunakan yaitu cangkul, gembor, meteran, alat tulis, timbangan, penggaris, 

papan sampel, papan nama atau label, gunting, alat tulis serta alat dokumentasi. Sedangkan 
bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit stek kumis kucing, tanah, polibag, arang 
sekam, gembor, pupuk kompos jamur, pupuk kandang domba dan pupuk organik cair. 

 
Tahapan Penelitian 
Adapun tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Penyiapan dan fermentasi pupuk yang terdiri dari : 

a. Pupuk kandang domba dicampurkan dengan larutan yang terdiri dari 20 ml molase, 20 ml 
EM4 dan air sebanyak 1 liter (Suryanto, 2019). Sebelum dicampurkan ke pupuk kandang, 
larutan didiamkan selama 20 menit agar tercampur. Siramkan larutan tersebut ke dalam 
20 kg pupuk kandang. Kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu diikat dengan tali rafia 
(Rahmah et al., 2014). Simpan selama 3 minggu. 
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 b.  Pupuk kompos jamur dapat langsung diaplikasikan ke tanaman karena sudah melalui 
proses pengomposan sebelumnya. 

c.  Pupuk Organik Cair (POC) dibuat dengan cara mencampur 1 kg limbah sayur sawi yang 
telah dicacah dengan dengan larutan yang terdiri dari EM4 100 ml (Prasetio & Widyastuti, 
2020), gula merah 125 g dan air 3,5 L (Rajungan et al., 2010). Bahan tersebut dimasukkan 
ke dalam wadah dan difermentasikan selama 3 minggu. 

2. Bibit stek kumis kucing dambil dari kecamatan Cikalong, Cianjur. Bibit ini dapat langsung 
ditanam di polibag. 

3. Media tanam yang akan digunakan adalah campuran tanah dan sekam bakar dengan 
perbandingan 1 : 1. Media tanam kemudian dimasukkan ke dalam polybag. 

4. Pemberian perlakuan pupuk organik  terdiri dari pemberian pupuk dasar sebelum tanam, 
kemudian dilakukan pemupukan tiap 2 minggu sekali untuk pupuk kompos jamur dan pupuk 
kandang domba, sedangkan untuk pupuk organik cair diberikan setiap satu minggu sekali. 

5. Pemeliharaan Tanaman 
a.  Penyiraman dilakukan setiap dua hari sekali, yaitu pada pagi hari atau disesuaikan 

dengan cuaca pada hari tersebut. 
b.  Penyulaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang rusak atau mati. 
c.  Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut gulma langsung secara manual. 
d.  Pengendalian hama dan penyakit dilakukan apabila tanaman terserang oleh hama atau 

penyakit. 
6. Pemanenan kumis kucing dilakukan sebanyak 1 periode panen, yaitu 6 minggu setelah tanam 

(Kementrian Kesehatan RI, 2011). Pemanenan dilakukan dengan cara memotong atau 
memangkas daun kumis kucing.  

Rancangan Percobaan 
     Rancangan percobaan yang dilakukan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 
perlakuan dan 5 ulangan, setiap unit percobaan terdiri dari 3 rumpun tanaman, sehingga jumlah 
rumpun tanaman adalah 60 tanaman. 

Adapun perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut : 

a. N0 : Tanpa pemberian pupuk (kontrol).  
b. N1 : Pemberian pupuk kompos jamur dengan dosis 40 gr per tanaman untuk 2 kg berat 

polibag (Sinaga, et al., 2015). 
c. N2 : Pemberian pupuk kandang domba dengan dosis 120 gr per tanaman untuk 2 kg berat 

polibag (Buntoro, et al., 2014). 
d. N3 : Pemberian Pupuk Organik Cair (POC) dari limbah sawi dengan konsentrasi 100 ml/L. 

Adapun aplikasi per tanaman adalah sebanyak 200 cc. (Yunita et al., 2016). 

Teknik Pengumpulan Data 

1.  Jumlah daun, dihitung setiap daun yang tumbuh pada setiap unit penelitian. Pengukuran 
dilakukan setiap 2x dalam satu minggu. Daun yang dihitung meliputi daun yang sudah terbuka 
dan terlihat bagian-bagiannya. 

2.  Jumlah tunas, dihitung setiap ada tunas yang tumbuh. Pengukuran dilakakan 2x dalam satu 
minggu. 

3. Bobot basah daun, dihitung dengan cara menimbang daun setiap unit penelitian dengan 
menggunakan timbangan. Pengukuran dilakukan setelah panen. 
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4. Bobot kering daun (simplisia), dihitung dengan cara mengeringkan kumis kucing 
menggunakan oven dengan suhu 120 ℃ (Saputra & Ningrum, 2008), sampai kandungan 
airnya hilang (kurang lebih selama 45 menit). 

 
Teknik Analisis Data  

    Data yang diperoleh dari hasil pengamatan penelitian ini diolah menggunakan 710omputer 
dengan bantuan software Microsoft Excel dan Minitab 16. Kemudian setelah data diolah 
menggunakan software tersebut selanjutnya data dianalisis menggunakan anova atau sidik 
ragam, apabila hasilnya signifikan maka akan dilakukan uji lanjut, yaitu dengan menggunakan uji 
tukey. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah Daun Kumis Kucing 
Daun merupakan suatu bagian tumbuhan yang penting dan pada umumnya setiap 

tumbuhan mempunyai daun (Tjitrosoepomo, 2011). Parameter pertama yang diamati pada 
penelitian ini adalah respon banyaknya jumlah daun kumis kucing terhadap pemberian beberapa 
jenis pupuk organic. Perhitungan jumlah daun dilakukan setelah 1 Minggu Setelah Tanam (MST) 
sampai 6 MST. Analisis secara statistik menunjukkan hasil sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1
 
Tabel 1. Pengamatan Jumlah Daun 

Perlakuan 
  

Rata-rata Jumlah Daun (helai) 

Minggu 
Ke-1 

Minggu 
Ke-2 

Minggu 
Ke-3 

Minggu 
Ke-4 

Minggu 
Ke-5 

Minggu 
Ke-6 

N0 0.4 b 1.6 a 2.5 b 4.7 b 11.7 b 16.3 b 

N1 1.3 a 1.9 a 3.5 b 4.8 b 8.5  b 12.3 b 

N2 1.3 a 3.3 a 7.0 a 14.9 a 27.3 a 34.3 a 

N3 1.1ab 1.9 a 2.9 b 5.4 b 12.6 b 15.9 b 
Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada 
taraf 5% dengan Uji Tukey. N0 : Tanpa pemberian pupuk (kontrol), N1 : Pemberian pupuk kompos jamur 
dengan dosis 40 gr untuk 2 kg berat tanah, N2 : Pemberian pupuk kandang domba dengan dosis 120 gr per 
untuk 2 kg berat tanah, N3 : Pemberian Pupuk Organik Cair (POC) dengan konsentrasi 100 ml/L. 

 
Tabel 1. menunjukkan bahwa perlakuan N2 pada pengamatan 3 MST sampai 6 MST merupakan 
perlakuan yang memiliki nilai rata-rata jumlah daun paling tinggi dan berbeda nyata dibandingkan 
dengan perlakuan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemberian berbagai 
jenis pupuk organik terhadap jumlah daun kumis kucing. 

Pengamatan minggu ke-1 menunjukkan bahwa perlakuan N0 berbeda nyata dengan 
perlakuan N1 dan N2. Akan tetapi, perlakuan N3 tidak berbeda nyata dengan perlakuan yang lain. 
Hal ini diduga karena pada masa awal pertumbuhan, tanaman belum aktif menyerap unsur hara 
karena organ-organ tanaman belum terbentuk secara sempurna, pada fase ini tumbuhan 
mendapatkan nutrisi dari cadangan makanan yang ada dalam batang stek. Menurut Kesuma et al., 
(2017) adanya perbedaan cadangan makanan pada stek yang berbeda, menimbulkan 
pertumbuhan yang berbeda pula. Cadangan makanan yang terdapat dalam stek akan diolah atau 
dirombak oleh tanaman itu sendiri yang akan digunakan untuk membentuk atau merangsang 
pertumbuhan sel-sel jaringan tanaman (stek), yang pada akhirnya dapat mendukung aktivitas 
oragan-organ pertumbuhan seperti tunas, batang, daun dan akar.  
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Pengamatan minggu ke-2 belum menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap rata-rata 
jumlah daun kumis kucing. Diduga karena kandungan hara pada pupuk organik yang diberikan 
masih dalam bentuk yang belum dapat diserap tanaman. Materi organik membutuhkan waktu 
untuk termineralisasi menjadi ion-ion yang dapat diserap tanaman (Wijanarko et al., 2012). 
Bentuk hara yang umum yang dapat diserap tanaman adalah amonium (NH4+), kalium (K+), 
kalsium (Ca2+), magnesium (Mg2+), nitrat (NO3-), hidrogen fosfat (HPO4 2-) dan klorin (Cl-). 
Perpindahan hara dari dalam tanah dan larutan tanah menuju permukaan akar dapat terjadi 
melalui intersepsi dan persinggungan, aliran masa, dan difusi (Rajiman, 2020). 

Pengaruh dari pemberian perlakuan berbagai jenis pupuk organik mulai terlihat pada 
pengamatan minggu ke-3 sampai minggu ke-6. Pengamatan minggu ke-3 sampai minggu ke-6 
menunjukkan bahwa perlakuan N2 menunjukkan hasil terbaik dan berbeda nyata dengan 
perlakuan lainnya (Gambar 1.). Hal ini diduga karena pupuk kandang mampu memberikan unsur 
hara yang optimal bagi tanaman. Adapun unsur hara yang terkandung dalam pupuk kandang 
domba (N2) antara lain N 2,0-3,0%, P 0,88%, K 2,1 % (Jamil & Anggraini, 2015), Ca 1,64 %, Mg 0,60 
%, Mn 233 ppm dan Zn 90,8 ppm ( Semekto, 2006) dalam (Andayani & Sarido, 2013).  
Berdasarkan hasil penelitian Sulaeman (2011) dalam Jumar et al., (2021), limbah baglog jamur 
tiram mengandung unsur hara seperti P 0,7%, K 0,02%, N-total 0,6% dan C-organik 49,00%. 
Sedangkan perlakuan dengan menggunakan POC dari limbah sawi (N3) tidak berbeda nyata, 
diduga karena kandungan nitrogennya rendah. Pembuatan POC dengan menggunakan 100% 
sayur sawi memiliki kandungan nitrogen yang rendah yaitu sebanyak 0,95% (Rajungan et al., 
2015). 

 
Gambar 1. Jumlah daun kumis kucing pada pengamatan hari ke-42  

(a. Perlakuan N0, b. Perlakuan N1, c. Perlakuan N2, d. Perlakuan N3). 
 

Jumlah Tunas Kumis Kucing 
Parameter kedua yang diamati pada penelitian ini adalah respon banyaknya jumlah tunas 

kumis kucing terhadap pemberian beberapa jenis pupuk organik. Perhitungan jumlah tunas 
dilakukan setiap minggu, diawali dari minggu ke-1 sampai minggu ke-6. Hasil analisis secara 
statistik menunjukkan hasil sebagai berikut : 
 
Tabel 2. Pengamatan Jumlah Tunas 

Perlakuan Jumlah Tunas 

  
Minggu 

Ke-1 
Minggu 

Ke-2 
Minggu 

Ke-3 
Minggu 

Ke-4 
Minggu 

Ke-5 
Minggu 

Ke-6 

N0 0.9 a 1.9 a 2.1 ab 2.3 b 2.9 b 3.0 b 

N1 0.6 a 0.7 a 0.9 b 1.4 b 1.5 b 1.7 b 

N2 1.1 a 2.1 a 4.0 a 6.5 a 7.6 a 11.7 a 

N3 1.1 a 1.2 a 1.6 b 2.3 b 2.5 b 3.0 b 
Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada 
taraf 5% dengan Uji Tukey. N0 : Tanpa pemberian pupuk (kontrol), N1 : Pemberian pupuk kompos jamur 
dengan dosis 40 gr untuk 2 kg berat tanah, N2 : Pemberian pupuk kandang domba dengan dosis 120 gr per 
untuk 2 kg berat tanah, N3 : Pemberian Pupuk Organik Cair (POC) dengan konsentrasi 100 ml/L 
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Tabel 2. menunjukkan bahwa pada pengamatan minggu ke-3 sampai minggu ke-6 
perlakuan N2 merupakan perlakuan yang memiliki nilai rata-rata jumlah tunas paling tinggi 
dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian 
berbagai jenis pupuk organik terhadap jumlah daun kumis kucing, dengan demikian H0 ditolak 
dan H1 diterima. 

Pengamatan pada minggu ke-1 belum menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Hal ini 
diduga terjadi karena pada minggu ke-1 tanaman kumis kucing memasuki tahapan menjadi 
tanaman baru yang berada pada fase pertumbuhan yang lambat, dimana pada fase tersebut akar 
tanaman belum berkembang serta belum aktif menyerap unsur hara. Hal ini sesuai dengan apa 
yang telah disampaikan oleh Salisbury dan Ross (1995) bahwa laju pertumbuhan pada awalnya 
akan lambat, tetapi kemudian akan meningkat terus dan semakin besar organisme maka akan 
semakin cepat pertumbuhannya karena adanya meristem yang menghasilkan sel baru kemudian 
membesar dan berdiferensiasi. Fase awal pertumbuhan ini disebut fase logaritmik.  

Pengaruh dari pemberian perlakuan berbagai jenis pupuk organik mulai terlihat pada 
pengamatan minggu ke-3 sampai minggu ke-6. Pada pengamatan minggu ke-3 perlakuan N0 tidak 
berbeda nyata dengan perlakuan N1, N2 dan N3. Akan tetapi, perlakuan N2 berbeda nyata 
dengan perlakuan N1 dan N3. Hal ini diduga karena adanya peningkatan unsur hara yang 
berpengaruh terhadap pembelahan sel dan pertumbuhan tunas tanaman, khususnya pada 
perlakuan N2. Unsur hara tersebut antara lain N, Ca dan P. Menurut (Hardjowigeno, 2003) dalam 
(Adelia et al., 2013) Fungsi dari unsur nitrogen yaitu merangsang pertumbuhan tanaman secara 
keseluruhan, merupakan bagian dari sel tanaman itu sendiri, berfungsi untuk sintesa asam amino 
dan protein dalam tanaman, merangsang pertumbuhan vegetatif seperti daun. Adapun fungsi 
Kalsium yang sangat penting dalam tubuh tanaman adalah dalam hubungan dengan sintesa 
protein yang dibutuhkan untuk pembelahan dan pembesaran sel-sel tanaman, disamping dapat 
menetralkan asam-asam organik yang dihasilkan pada proses metabolisme tanaman sehingga 
tanaman terhindar dari keracunan (Wijaya 2008) dalam (Adelia et al., 2013). Ca berperan dalam 
proses pembelahan sel dan mendukung kerja membran sel sebagaimana mestinya. Ca dibutuhkan 
dalam sistem transport auksin, sehingga Ca ikut berperan penting dalam mengendalikan 
pertumbuhan tanaman. Selain itu kalsium juga berperan dalam pertumbuhan akar. Defisiensi Ca 
dapat menghambat pertumbuhan akar hal ini karena terhambatnya pembelahan dan 
pemanjangan sel (Wijaya, 2008) dalam (Adelia et al., 2013). Selanjutnya, P dibutuhkan oleh 
tanaman untuk pembentukan sel pada jaringan akar dan tunas yang sedang tumbuh serta 
memperkuat batang, sehingga tidak mudah rebah pada ekosistem alami (Thompson & Troeh, 
1978 ; Aleel, 2008) dalam (Lukman, 2010). Adapun kandungan unsur hara pada pupuk kandang 
domba adalah Ca 1,64 %, Mg 0,60 %, Mn 233 ppm dan Zn 90,8 ppm ( Semekto, 2006) dalam 
(Andayani & Sarido, 2013). 

Pada pengamatan minggu ke-3 sampai minggu ke-6 pertumbuhan tunas mengalami 
peningkatan karena tanaman telah beradaptasi dan mampu menyerap unsur hara dengan 
maksimal. Tanaman mengalami kenaikan pertumbuhan karena telah memasuki fase linier dimana 
pertambahan ukuran berlangsung secara konstan yang disebabkan oleh aktivitas meristem apikal 
(Salisbury & Ross, 1995). Perlakuan N2 menunjukkan hasil terbaik dan berbeda nyata dengan 
perlakuan lainnya. Hal ini diduga karena pupuk kandang mampu mensuplai unsur hara yang 
mencukupi dalam pertumbuhan tanaman, khususnya pertumbuhan tunas. Salah satu unsur hara 
tersebut adalah nitrogen. Menurut Sarief (1986) dalam (Kesuma et al., 2017) proses pembelahan 
sel akan berjalan cepat dengan adanya ketersediaan nitrogen yang cukup yang memiliki peran 
utama untuk merangsang pertumbuhan secara keseluruhan dan khususnya pertumbuhan batang. 
Selain itu, perlakuan N2 mampu memberikan Kalsium (Ca) yang bermanfaat untuk pertumbuhan 
tunas. Menurut Hanafiah (2005) dalam (Nata et al., 2020), Ca berperan dalam pembentukan 
pucuk, pembelahan sel tanaman dan titik-titik tumbuh seperti pertumbuhan akar sehingga 
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pertumbuhan tanaman tidak terhambat dan pembetukan daun dan akar akan meningkatkan 
bobot daun. 

Selain itu, penambahan EM4 yang mengandung Saccharomyces cerevisiae pada pupuk 
kandang domba akan menyebabkan munculnya berbagai jenis miroorganisme seperti 
Enterobacter sp, Bacillus sp, Escherichia coli (Hidayati et al., 2013). Bakteri Enterobacter sp dapat 
menghasilkan Indole Asam Asetat (IAA) atau auksin (Luziatelli et al., 2021). Bacillus sp dapat 
menghasilkan hormon sitokinin (Arkhipova et al., 2005) dan auksin (Puspita et al., 2019). 
Sedangkan Escherichia coli sendiri mampu menghasilkan auksin (Asril, 2019). 

Auksin berperan dalam pembelahan dan pembesaran sel, menghambat absisi 
(penguguran daun) dan pertumbuhan akar. Sitokinin berperan penting dalam pengaturan 
pembelahan sel dan morfogenesis, merangsang pembelahan sel (Harahap, 2013). Sitokinin 
merupakan salah satu golongan hormon tumbuhan yang berfungsi dalam mendorong sitokinesis 
sehingga tunas akan muncul lebih cepat (Asra et al., 2013).  

Berat Basah Daun 
Berat basah merupakan berat tanaman Berat basah tanaman merupakan hasil aktivitas 

metabolisme dan nilai bobot basah ini dipengaruhi kadar air jaringan, unsur hara dan hasil 
metabolismenya. Kadar air dalam tanaman dan kadar air tanah berpengaruh terhadap laju 
transpirasi (Anni et al., 2013).  

Gambar 2. Daun kumis kucing yang telah dipanen.  
(a. Perlakuan N0, b. Perlakuan N1, c. Perlakuan N2 d. Perlakuan N3) 

Parameter ketiga yang diamati pada penelitian ini adalah respon berat basah simplisia 
kumis kucing terhadap pemberian beberapa jenis pupuk organik yang terdiri dari kompos jamur, 
pupuk kandang domba dan Pupuk Organik Cair (POC). Perhitungan jumlah daun dilakukan setelah 
panen. Berikut data berat basah simplisia daun kumis kucing. 

Tabel 4.3. Berat Basah Daun Simplisia 

Perlakuan Berat Basah Daun Simplisia 

N0 1.6 b 

N1 1.3 b 

N2 6.9 a 

N3 2.0 b 
Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada 
taraf 5% dengan Uji Tukey. N0 : Tanpa pemberian pupuk (kontrol), N1 : Pemberian pupuk kompos jamur 
dengan dosis 40 gr untuk 2 kg berat tanah, N2 : Pemberian pupuk kandang domba dengan dosis 120 gr per 
untuk 2 kg berat tanah, N3 : Pemberian Pupuk Organik Cair (POC) dengan konsentrasi 100 ml/L.   

Tabel 4.3. menunjukkan bahwa perlakuan merupakan perlakuan yang memiliki bobot basah 
paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 
diterima. Perlakuan pemberian pupuk kandang (N2) menunjukkan hasil bobot basah tertinggi 
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diduga karena perlakuan tersebut mampu memenuhi unsur hara dan energi yang dibutuhkan oleh 
tanaman. Menurut Lahadassy (2007) untuk mencapai berat basah yang optimal, tanaman masih 
membutuhkan energi maupun unsur hara agar peningkatan jumlah maupun ukuran sel dapat 
optimal serta memungkinkan adanya peningkatan kandungan air tanaman yang optimal pula.  

Selain itu, perlakuan N2 dapat memberikan suplay nitrogen yang cukup, sehingga proses 
fotosintesis berjalan dengan maksimal. Menurut Nurdin (2008) peningkatan berat basah 
dipengaruhi oleh banyaknya absorbsi air dan penimbunan hasil fotosintesis pada daun untuk 
ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman. Proses fotosintesis yang berlangsung dengan baik, 
akan memacu penimbunan karbohidrat dan protein pada organ tubuh tanaman. Penimbunan 
karbohidrat dan protein sebagai akumulasi hasil proses fotosintesis akan berpengaruh pada berat 
basah tanaman. Air merupakan komponen utama pada tanaman, sekitar 70-90% berat segar 
tanaman berupa air yang merupakan media penunjang untuk berlangsungnya reaksi biokimia. 

Berat segar suatu tanaman dipengaruhi oleh kadar air dan kandungan fotosintat yang ada 
dalam sel-sel dan jaringan tanaman, sehingga apabila fotosintat yang terbentuk meningkat maka 
berat segar tanaman juga akan meningkat. Berat segar tanaman merupakan akumulasi fotosintat 
yang dihasilkan selama pertumbuhan, hal ini mencerminkan tingginya serapan unsur hara yang 
diserap tanaman untuk proses pertumbuhan Dwijoseputro (1994) dalam Nata et al., (2020). Air 
dibutuhkan oleh tanaman sebagai daya penggerak pertumbuhan. 

Berat Kering Simplisia Daun 
Menurut Anni et al., (2013) berat kering tanaman merupakan berat dari tanaman setelah 

dikeringkan sampai kandungan airnya hilang, sehingga yang tersisa hanya hasil proses fotosintesis 
dan komponen-komponen yang tersimpan pada tanaman.  

Gambar 3. Berat kering daun simplisia. (a) Perlakuan N0. (b) Perlakuan N1 
(c) Perlakuan N2 (d) Perlakuan N3. 

Parameter ke empat yang diamati pada penelitian ini adalah respon berat kering daun 
simplisia kumis kucing terhadap pemberian beberapa jenis pupuk organik Perhitungan jumlah 
daun dilakukan setelah panen. Hasil pengamatan berat kering daun simplisia disajikan dalam tabel 
4. 
Tabel 4. Berat Kering Daun Simplisia 

Perlakuan Berat Kering Daun Simplisia 

N0 0.2 b 

N1 0.2 b 

N2 0.7 a 

N3 0.3 b 

Keterangan : Angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada 
taraf 5% dengan Uji Tukey. N0 : Tanpa pemberian pupuk (kontrol), N1 : Pemberian pupuk kompos jamur 
dengan dosis 40 gr untuk 2 kg berat tanah, N2 : Pemberian pupuk kandang domba dengan dosis 120 gr per 
untuk 2 kg berat tanah, N3 : Pemberian Pupuk Organik Cair (POC) dengan konsentrasi 100 ml/L.   
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Berdasarkan data dari tabel 4. menunjukkan bahwa perlakuan N2 merupakan perlakuan 
yang memiliki nilai rata-rata berat kering daun simplisia paling tinggi dibandingkan dengan 
perlakuan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian berbagai jenis pupuk 
organik terhadap jumlah daun kumis kucing, dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. 

Perlakuan N2 menghasilkan bobot kering yang paling tinggi dibandingkan perlakuan yang 
lainnya. Hal ini diduga karena perlakuan N2 mampu memberikan unsur hara yang cukup untuk 
proses fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Menurut Lakitan (2002) hasil berat kering 
merupakan keseimbangan antara fotosintesis dan respirasi. Fotosintesis mengakibatkan 
peningkatan berat kering tanaman karena pengambilan CO2, sedangkan respirasi mengakibatkan 
penurunan berat kering karena pengeluaran CO2. Apabila pertumbuhan relatif tanaman lebih 
cepat maka hasil fotosintesis lebih baik yang akhirnya berpengaruh pada peningkatan berat kering 
tanaman. Semakin sedikitnya volume air menyebabkan penurunan berat kering tanaman. 
Sedikitnya air yang diserap tanaman menyebabkan terhambatnya pertambahan ukuran dan 
volume sel-sel pada tanaman, sehingga organ tanaman tidak dapat tumbuh dengan sempurna.  

Jumlah berat kering tanaman erat kaitannya dengan organ daun pada tumbuhan, sebab 
pada daunlah terjadi proses fotosintesis dimana hasil fotosintesis ini kemudian akan terakumulasi 
menjadi berat kering simplisia. Sehingga dapat dikatakan berat kering simplisia berbanding lurus 
dengan pertumbuhan daun kumis kucing, semakin baik pertumbuhan daun kumis kucing maka 
semakin besar pula berat kering simplisia tersebut. Menurut Martajaya (2002) dalam Amir et al., 
(2012), apabila tanaman mendapatkan N yang cukup maka daun akan tumbuh besar dan 
memperluas permukaannya. Permukaan daun yang lebih luas memungkinkan untuk menyerap 
cahaya matahari yang banyak sehingga proses fotosintesa juga berlangsung lebih cepat, akibatnya 
fotosintat yang terbentuk akan terakumulasi pada bobot kering tanaman. Meskipun penambahan 
luas daun akan berkurang atau berhenti pada saat tanaman memasuki fase pembungaan, tetapi 
bobot tanaman akan mengalami peningkatan bobot kering seiring dengan bertambahnya umur. 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN
Perlakuan dengan menggunakan pupuk kandang domba (N2) memberikan pengaruh paling 

baik terhadap pertumbuhan dan rendemen simplisia kumis kucing dengan rata-rata jumlah daun 
14.7 helai, banyak tunas 5.38, berat basah daun simpisia 6.9 gr dan berat kering daun simplisia 
sebesar 0.7 gr.  

Implikasi dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan, wawasan dan 
keterampilan mengenai pengujian beberapa pupuk organik (pupuk kompos jamur, pupuk kandang 
domba dan pupuk organik cair) terhadap pertumbuhan dan rendemen simplisia tanaman kumis 
kucing. 
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ABSTRAK 

Telur burung puyuh saat ini sudah mulai berkembang di masyarakat karena harganya yang 

murah dan nilai gizi yang tinggi sehingga disukai oleh konsumen. Untuk memenuhi 

permintaan konsumen akan telur burung puyuh perlu adanya solusi alternatif untuk dapat 

menunjang produktivitas telur burung puyuh tanpa tambahan biaya produksi. Penelitian ini 

dilakukan untuk menguji pengaruh pemberian pakan imbuhan berupa tepung daun pegagan 

dalam ransum terhadap produktivitas burung puyuh.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penambahan tepung daun pegagan dalam 

ransum terhadap produktivitas burung puyuh periode Layer.  

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan 

dan 5 ulangan. Perlakuan pada penelitian ini yaitu R0= 0% tepung daun pegagan, R1= 2% 

tepung daun pegagan, R2= 2,5% tepung daun pegagan, R3= 3% tepung daun pegagan. Data 

yang diperoleh dianalisis menggunakan Analisys of variance (ANOVA). Peubah yang 

diamati dalam penelitian ini adalah konsumsi ransum, konversi ransum, produksi telur, bobot 

telur dan mortalitas.  

Hasil penelitian menunjukan pemberian tepung daun pegagan pada burung puyuh tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap produktivitas burung puyuh.  

Perlu dilakukan penelitian serupa dengan memperpanjang masa penelitian hingga puyuh 

mencapai puncak produksi.  

Pemberian tepung daun pegagan dalam ransum hingga taraf 3% dapat mempertahankan 

produktivitas burung puyuh. 

Kata Kunci: Daun Pegagan, Produktivits Burung Puyuh dan Telur Burung puyuh 
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I PENDAHULUAN 
Burung puyuh merupakan salah satu jenis ternak unggas yang telah mengalami domestikasi. Burung puyuh 

betina mampu menghasilkan 250-300 butir telur dalam setahun. Berat telurnya sekitar 10 g/butir atau 7-8% dari 
bobot badan. Burung puyuh berpotensi sebagai penyumbang bahan pangan asal hewani untuk memenuhi 
kebutuhan konsumsi protein (Loka et al 2017).  

Banyaknya permintaan konsumen pada saat ini, memberikan kesempatan  bagi para peternak untuk 
meningkatkan produksi telur puyuh. Pakan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan 
keberhasilan suatu usaha peternakan, karena 60-70% biaya yang dikeluarkan peternak digunakan untuk 
pembelian pakan. Untuk mengurangi biaya produksi, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan 
penambahan feed aditive. Feed aditive adalah bahan yang tidak termasuk zat makanan yang ditambahkan pada 
pakan dalam jumlah sedikit serta bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi pakan 
(Tribudi et al 2017). Salah satu bahan feed aditive yang dapat digunakan dalam pakan unggas khususnya 
burung puyuh yaitu tepung daun pegagan.  

Pegagan memiliki kandungan diantaranya asam amino, flavonoid, terpenoid, dan minyak atsiri. Terpenoid 
khususnya triterpenoid merupakan kandungan utama dalam pegagan, terdiri atas asiatikosida, madekasosida, 
brahmosida, dan brahminosida (glikosa saponin), asam asiaticentoic, asam centellic, asam centoic, dan asam 
madekasat dan vitamin khususnya vitamin C   (Herlina et al 2011). Daun pegagan merupakan salah satu pakan 
yang diduga dapat meningkatkan produktivitas burung puyuh karena kandungan flavonoidnya (Anfiandi 2013). 
Hasil ini menunjukkan bahwa daun pegagan dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pakan serta 
sebagai sumber antioksidan alami. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
penambahan tepung daun pegagan  dalam  ransum terhadap produktivitas burung puyuh periode Layer. 
Penelitian ini diharapkan mendapatkan informasi  pakan tambahan berupa tepung daun pegagan yang 
bermanfaat bagi peternak untuk menunjang produktivitas telur burung puyuh sehingga nantinya peternak dapat 
mengaplikasikan pakan imbuhan tersebut ke dalam ransum dengan biaya yang cukup terjangkau namun 
hasilnya dapat optimal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan produksi telur, konsumsi ransum, 
menurunkan konversi ransum, bobot telur dan mengurangi mortalitas.  

 
II METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap (RAL) dengan memberikan empat perlakuan 

dan lima ulangan sama dengan dua puluh unit percobaan. Jumlah kandang yang diperlukan untuk penelitian ini 

sebanyak dua puluh unit kandang dengan rincian masing-masing kandang terdiri dari tiga ekor burung puyuh 

betina dan seekor burung puyuh jantan. Model matematika yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

R0 = Pemberian Pakan komersil tanpa tepung pegagan (kontrol). 

R1 = Pakan komersil + 2 % tepung daun pegagan. 

R2 = Pakan komersil + 2,5 % tepung daun pegagan. 

R3 = Pakan komersil + 3 % tepung daun pegagan. 

 

 III HASIL DAN PEMBAHASAN 
Rataan konsumsi ransum, konversi ransum, produksi telur dan mortalitas burung puyuh umur 30 – 79 hari 

pada masing-masing perlakuan yang disajikan pada tabel berikut. 
Tabel rataan konsumsi pakan, konversi pakan, bobot telur, produksi telur dan mortalitas burung puyuh umur 30 – 
79 hari 

 

Perlakuan 

 

Peubah  

Konsumsi pakan 

(g/ekor/hari) 

Konversi  

pakan  

Bobot telur 

(gram) 

 Produksi  

(%) 

Mortalitas (%) 

R0 22,63 ± 0,60 2,09 ± 0,08 10,88±0,34 60,23±4,82 0 

R1 22,38 ± 0,11 2,11 ± 0,04 10,67±0,20 63,10±5,22 0 

R2         22,60 ± 0,09 2,10 ± 0,04 10,80±0,20 62,91±6,60 0 
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R3 22,65 ± 0,09 2,12 ± 0,05 10,70±0,26 63,49±6,97 0 

Keterangan: R0 = ransum tanpa penambaham tepung pegagan (kontrol), R1= ransum yang ditambahkan  2% tepung 
pegagan, R2= ransum yang ditambahkan 2,5% tepung pegagan. R3= ransum yang yang ditambahkan 3% 
tepung pegagan. 

 
IV KESIMPULAN  

Kesimpulan 
 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tepung daun pegagan yang digunakan 

hingga taraf 3% tidak mempengaruhi produktivitas telur burung puyuh. 

Saran 
 Pemberian tepung daun pegagan dalam ransum hingga taraf 3% dapat diterapkan oleh peternak puyuh 

karena pakan imbuhan tersebut tidak mempengaruhi produktivitas telur burung puyuh. 
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Abstrak 

Feed aditif yang bersumber dari herbal banyak digunakan untuk meningkatkan kemampuan 
metabolisme dengan memanfaatkan bahan aktif  yang terkandung di dalamnya. Kulit buah manggis merupakan 
limbah yang mempunyai potensi dengan kandungan fitokimia xanthone yang berfungsi sebagai antioksidan. 
Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pemberian  berbagai level tepung kulit manggis terhadap persentase  
komposisi karkas dan meat bone ratio itik alabio jantan. Ternak yang digunakan dalam penelitian ini 80 ekor itik 
alabio jantan, pakan komersil BR 11 (untuk itik umur 2 – 4 minggu), pakan komersil BR 510 (untuk itik umur 4 – 8 
minggu) dan tepung kulit manggis. Peralatan penelitian: kandang baterai ukuran 80 × 80 × 80 cm3 dilengkapi 
tempat pakan dan minum, timbangan ketelitian 0.001 g dan peralatan pemotongan karkas (pisau, talenan). 
Penelitian dirancang dengan rancangan acak lengkap (RAL), 4 perlakuan 5 ulangan. Perlakuan penelitian R0: 
Pakan komersil 100%, R1 = penambahan tepung kulit manggis (TKM) 1,5%, R2 = penambahan  TKM 3%, R3 = 
penambahan TKM  4,5%. Data di analisis ANOVA dan uji  lanjut Duncan. Hasil analisis ragam (Tabel 3) secara 
umum menunjukkan itik alabio jantan yang diberi TKM  sesuai perlakuan yaitu: 1,5%, 3%, 4,5%  memberikan 
perbedaan nyata (P<0.05) pada peubah: persentase dada, persentase paha dan imbangan daging dan tulang 
dada. Persentase karkas itik alabio jantan yang diberi tepung kulit manggis belum menunjukkan pengaruh nyata 
(P>0.05) pada peubah: persentase karkas, persentase bagian dada (daging dada, kulit dada, dan tulang dada), 
persentase sayap, persentase bagian paha (daging paha, kulit paha dan tulang paha) serta rasio daging dan 
tulang paha. Rataan persentase karkas itik alabio jantan yang diberi TKM menunjukkan kisaran 49,57±7,56 – 
49,57±7,56% dengan rataan persentase karkas itik sebesar 50,68%. Kesimpulan penelitian ini adalah 
pemberian TKM pada level 3% memberikan hasil terbaik terhadap karkas dan imbangan daging dan tulang paha 
paha itik Alabio jantan. 

 

Kata kunci: Itik alabio, tepung kulit manggis, persentase karkas, meat bone ratio 

ABSTRACT 

Feed additives sourced from herbs are widely used to increase metabolic ability by utilizing the active 
ingredients contained in them. Mangosteen rind is a waste that has contained xanthone phytochemicals that 
function as antioxidants. The purpose of this study was to test the application of various levels of mangosteen 
rind flour to the percentage of carcass composition and meat bone ratio of male alabio ducks. Eighty (80) male 
alabio ducks  were used in this study, commercial feed BR 11 (for ducks aged 2 – 4 weeks), commercial feed 
BR 510 (for ducks aged 4-8 weeks) and mangosteen rind flour. Research equipment were: 80 × 80 × 80 cm3 
battery cage equipped with feed and drink containers, 0.001 g accuracy scale and carcass cutting equipment 
(knife, cutting board). The study was designed with a completely randomized design (CRD), 4 treatments and 5 
replications. Research treatment R0: 100% commercial feed, R1 = 1.5% addition of mangosteen rind flour 
(TKM), R2 = 3% addition of TKM, R3 = 4.5% addition of TKM. The data were analyzed by ANOVA and Duncan's 
follow-up test. The results of the analysis of variance (Table 3) in general showed that male alabio ducks given 
TKM according to treatment, namely: 1.5%, 3%, 4.5% gave significant differences (P<0.05) on the variables: 
chest percentage, thigh percentage and meat bone ratio. The percentage of male alabio duck carcasses fed with 
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mangosteen rind flour did not showed a different significant effect (P>0.05) on the variables: carcass percentage, 
breast body percentage (breast meat, breast skin, and breast bone), wing percentage, thigh percentage (thigh 
meat, thigh skin and femur) as well as the ratio of flesh to femur. The average carcass percentage of male alabio 
ducks given TKM showed a range of 49.57±7.56 – 49.57±7.56% with an average carcass percentage of 
50.68%. The conclusion of this study was that giving TKM at the 3% level gave the best results on the carcass 
and meat balance and thigh bone of male Alabio ducks. 

Keywords: Alabio duck, mangosteen rind flour, carcass percentage, meat bone ratio 
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I. PENDAHULUAN 

Itik  alabio  (Anas platyrhynchos Borneo) merupakan salah satu rumpun itik lokal Indonesia yang 
berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 2921/Kpts/OT.140/6/2011 
tanggal 17 Juni 2011 (Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2011).  Itik alabio dikenal sebagai itik dwi 
fungsi yaitu sebagai penghasil daging dan telur dengan  karakteristik  postur tubuh ramping seperti botol sebagai 
ciri khas itik penghasil telur yang baik.  Sifat kuantitatif itik alabio jantan dan betina bobot badan dewasa berkisar 
antara 1.59 – 1.72 kg. Bobot badan itik alabio di beberapa daerah di Kalimantan pada umur 4 – 4,5 bulan 
berkisar antara 1,56 ± 0,26 – 1,72 ± 0,20 kg (Suryana et al 2014).  Produksi telur dapat mencapai 250 
butir/tahun/ekor. Beberapa hasil penelitian menunjukkan persentase karkas  mencapai 62,95±0,89% 
(Matitaputyy et al. 2011),  karkas itik umur 16 minggu  berkisar antara 55,41±0,50 – 60,86±1,00% (Daud et al. 
2020). Persentase karkas itik lokal jantan yang diberi larutan daun sirih berkisar antara 54,17±0,50 – 
58,16±4,12% (Solihin et al, 2018). 

Daging itik dapat dinikmati oleh konsumenn yang menggemari daging itik karena daging itik 
mempunyai aroma yang khas dan berwarna merah (Zubaidah et al. 2015). Aroma daging berasal dari 
kandungan lemak subkutan yang cukup tinggi, sehingga  perlu diupayakan cara untuk mengurangi kadar lemak 
dan memperbaiki komposisi karkas itik afkir.  Salah satu cara adalah dengan memberikan feed adititive alami 
yang dapat menurunkan kandungan lemak sehingga bau amis dan komposisi itik dapat diperbaiki.  

Kulit manggis merupakan limbah yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kandungan xanthone 
yang terdapat pada kulit manggis berfungsi sebagai antioksidan (Permana et al, 2012; Nugroho dan Kusnadi 
2014; Kusmayadi et al. 2019), anti-inflamasi (Megawati 2019), anti alergi (Srihari dan Lingganingrum 2015), 
antibakteri, antijamur dan antivirus. Berbagai hasil penelitian menunjukkan kulit buah manggis kaya akan 
antioksidan, terutama antosianin, xanthone, tanin, dan asam fenolat. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam 
kulit manggis adalah air 62,05%, abu 1,01%, lemak 0,63%, protein 0,71%, total gula 1,17%, dan karbohidrat 
35,61% (Permana 2011). Kulit buah manggis mempunyai potensi sebagai penangkap radikal bebas sehingga 
dapat menurunkan tingkat stres, meningkatkan kekebalan tubuh serta memperbaiki performa, profil lipid darah 
dan lemak abdominal itik (Kusmayadi et al. 2019).  

Salah satu senyawa aktif yang berpotensi meningkatkan produksi ternak unggas adalah senyawa 
xanthone (C13H8O2). Xanthone merupakan senyawa fenolik yang memiliki cincin 6 atom terkonjugasi yang 
ditandai dengan ikatan karbon rangkap. Senyawa xanthone (C13H8O2) meliputi mangostin (C24H26O6), 
mangostinon B (C24H22O6), trapezifolixanthone (C13H8O2), alfa mangostin, flavonoid (C6C3C6). Senyawa fenolik 
ini dapat diekstrak dengan menggunakan pelarut metanol, etanol, aseton, etil asetat dan air. Secara umum 
pelarut yang sering digunakan dan efektif untuk mengekstrak senyawa-senyawa fenolik dari bahan alam adalah 
metanol dan etanol (Dungir et al. 2012). Fungsi dari kulit buah manggis  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menguji pengaruh penambahan tepung kulit manggis terhadap komposisi karkas   itik alabio jantan. Manfaat dari 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang persentase dan komposisi karkas itik alabio yang 
diberi   tepung kulit manggis. 

 
 

II. METODOLOGI 
 

Lokasi dan Waktu 
Penelitian dilaksanakan di Kandang Itik Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas 

Djuanda Bogor dan analisis tepung kulit kulit manggis dilakukan di Balai Penelitian Ternak Ciawi. Penelitian 
berjalan pada bulan  Maret sampai April 2020. 

 
Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini: 80 ekor  itik  alabio jantan  umur 1 minggu, pakan  komersil 
CP-510  untuk itik umur 2 – 4 minggu (kandungan PK 22 – 23%, Tabel 1),  pakan komersil BR 11 untuk itik umur 
4 – 8 minggu (kandungan PK 21 – 22%),  kulit manggis yang akan diproses menjadi tepung, sekam untuk litter 
kandang, desinfektan kandang.  Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah: kandang itik dengan 
ukuran 80 x 80 x 80 cm3  yang dilengkapi dengan: litter kandang dengan ketebalan  ±5 cm,  tempat pakan 
(feeder tray) berdiameter 38 cm dan tempat air minum (kapasitas 5 liter). timbangan digital (kapasitas 3 kg) 
untuk menimbang itik dan pakan, pisau, plastik codding (untuk memberi kode sesuai dan  talenan. 
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Tabel 1 Kandungan nutrien   pakan   komersial CP-510 (umur 2 – 4 minggu) 

No. Komposisi Kandungan nutrisi 

1. Kadar Air (%) 13.0 
2. Protein (%) 22 – 23 
3. Lemak (%) 5.0 
4. Serat (%) 5.0 
5. Abu (%) 7.0 
6. Calsium (%) 0.9 
7. 
8. 

Aflatoxin (ppb) 
ME (kcal/kg) 

50 
2950 – 3050 

Sumber: PT Charoen Pokphand Indonesia (2020). 

 

Metode Penelitian 
Penelitian dirancang dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) terdiri atas:  4 perlakuan, 5 

ulangan. Unit penelitian sebanyak 20 unit. Setiap ulangan terdapat  4 ekor itik alabio jantan sehingga jumlah itik 
yang diamati sebanyak 80 ekor.  Perlakuan penelitian terdiri atas: 

R0 = pakan komersil (kontrol). 
R1 = pakan komersil + tepung kulit manggis 1,5%. 
R2 = pakan komersil + tepung kulit manggis 3%. 
R3 = pakan komersil + tepung kulit manggis 4,5%. 

Peubah yang diamati dalam penelitian ini yaitu: persentase karkas, persentase dada, persentase paha, 
persentase lemak abdominal, persentase kulit, persentase tulang dan imbangan daging itik alabio jantan. Data 
pengamatan ditabulasi dan dilakukan analisis ragam (ANOVA). Jika hasil analisis ragam jika menunjukkan beda 
nyata (P<0,05) atau beda sangat nyata (P<0,01), maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan.  
 
Prosedur Penelitian 

Tepung kulit buah manggis dibuat dengan menggunakan bahan baku kulit buah manggis yang masih 
segar. Kulit manggis dicuci terlebih dahulu untuk membersihkan dari kotoran dan bahan ikutan lain kemudian 
baru diproses untuk pembuatan tepung kulit manggis (Gambar 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1  Proses pembuatan tepung kulit manggis 

Itik dari Balai Penelitian Ternak (BALITNAK) dipilih yang sehat dan dilakukan  sexing. Itik alabio jantan 
diadaptasi sekitar tujuh hari (satu minggu). Ransum yang digunakan pada penelitian ini adalah ransum komersil 
jenis BR 510 (umur 2 – 4 minggu) dan BR 11 (umur 4 – 8 minggu). Pemberian ransum ditimbang per minggu 

Daging kulit manggis dicincang lalu di jemur dibawah sinar matahari selama 1 hari  

 

Setelah kering  kemudian diangkat, diblender kembali hingga berbentuk tepung 
kulit manggis 

Daging kulit manggis dipisahkan dari kulit luarnya 

Kulit manggis setengah kering diangkat lalu diblender hingga halus kemudian 
dijemur kembali selama 1 hari 
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(Tabel 2) dan pemberian pakan  ad libitum dengan frekuensi pemberian dua kali sehari yaitu:  pagi pukul 07.00 
WIB dan  sore pukul 16.00 WIB. Air minum diberikan dua kali sehari. Itik mendapat perlakuan selama 40 hari. 
 
Tabel 2 Pemberian pakan sesuai perlakuan 

Uraian Umur  (minggu) 

Pemberian 
Pakan  

Perlakuan: Pemberian TKM (g/ekor/hari)  

(g/ekor/hari) R0 R1    R2    R3 

Starter  
 

1 – 2   41 0 0,61 1,23 4,85 

2 – 3  67 0 1,00 2,01 3,01 

3 – 4  93 0 1,39 2,79 4,18 

 Layer 

 4 – 5   108 0 1,62 3,24 4,86 

5 – 6  115 0 1,72 3,45 5,17 

4 – 7 115 0 1,72 3,45 5,17 

7 – 8  120 0 1,80  3,60        5,40 

 
Pemotongan itik dilakukan setelah 40 hari diberi perlakuan. Itik alabio jantan dipotong pada bagian leher 

dengan memotong 3 saluran, yaitu: saluran pernapasan, saluran pencernaan dan saluran pembuluh darah. 
Setelah dipotong, itik digantung sekitar 14 menit sampai tidak ada darah yang keluar. Selanjutnya itik tanpa 
darah ditimbang, kemudian dicelupkan ke dalam air panas dengan suhu 45°C untuk memudahkan pencabutan 
bulu secara manual. untuk mendapatkan bobot karkas dilakukan pemotongan bagian:  kepala, leher, kaki dan 
mengeluarkan jeroan. Karkas ditimbang, kemudian untuk mendapatkan komposisi bagian-bagian karkas, 
dipotong sesuai data yang diambil yaitu bagian: dada, sayap dan paha. 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan terhadap peubah penelitian setelah itik alabio jantan diberi TKM dalam pakannya 
dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3  Persentase dada, sayap dan paha itik Alabio  

Peubah 
Perlakuan 

R0 R1 R2 R3 

Persentase Karkas  49,57±7,56 48,98±7,56 52,90±2,50 51,29±1,50 

Persentase Dada 25,28±3,68c 30,58±5,47b 27,50±2,44b 38,93±55,76a 

a. Persentase daging dada 49,66±2,74 47,13 ±10,58 49,70±2,51 50,45±7,50 

b. Persentase kulit dada 25,26±2,24 28,83±1,45 27,95±3,22 23,13±2,15 

c.  Persentase tulang dada 24,55±5,85 22,35±1,69 21,69±1,46 26,23±3,74 

Persentase Sayap 29,31±4,31 24,77±2,57 27,95±3,22 28,13±3,74 

Persentase Paha 25,48±3,78c 28,97±4,30ab 30,69±6,47a 30,42±2.47a 

a. Persentase daging paha 52,66±5,10  56,69 ±2,98 53,64±3,79 53,10±5,47 

b. Persentase kulit paha 21,48±4,39 19,48±5,90  23,61±2,66  23,67±6,78 

c. Persentase tulang paha 25,85±1,72 23,46±3,41 22,73±4,70 22,22±5,82 

Rasio daging dan tulang dada 2.02±0,36bc 2,11±0,51ab      2,29±272a 1,92±0,24c 

Rasio daging dan tulang paha    2,03±0,19    2,41±0,40          2,36±0,60  2,39±0,74 

Keterangan: Notasi yang  berbeda dalam satu baris menunjukkan berbeda nyata (P<0.05). Perlakuan:  R0 = Pakan  
komersil 100% (Kontrol), R1= Pemberian TKM  1,5%, R2 = Pemberian TKM 3 %, R3= Pemberian TKM  4,5 %.  

 
Hasil analisis ragam (Tabel 3) secara umum menunjukkan itik alabio jantan yang diberi TKM  sesuai 

perlakuan yaitu: 1,5%, 3%, 4,5%  memberikan perbedaan nyata (P<0.05) pada peubah: persentase dada, 
persentase paha dan imbangan daging dan tulang dada. Persentase karkas itik alabio jantan yang diberi tepung 
kulit manggis belum menunjukkan pengaruh nyata (P>0.05) pada peubah: persentase karkas, persentase 
bagian dada (daging dada, kulit dada, dan tulang dada), persentase sayap, persentase bagian paha (daging 
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paha, kulit paha dan tulang paha) serta rasio daging dan tulang paha. Rataan persentase karkas itik alabio 
jantan yang diberi TKM menunjukkan kisaran 49,57±7,56 – 52,90±2,50% dengan rataan persentase karkas itik 
sebesar 50,68%.  Hasil penelitian ini memberikan hasil yang lebih rendah dibandingkan pemberian feed aditif 
larutan bunga kecombrang dalam air minum  pada itik hasil penelitian Fatturohman  et al. (2018) memberikan 
hasil berbeda nyata dengan hasil tertinggi pada pemberian 7.5% dengan hasil  persentase karkas 60.49% dan 
58.04 % (Kusmayadi 2020).  

Rataan persentase dada itik alabio jantan yang diberi TKM memberikan pengaruh nyata (P<0,05) pada 
persentase dada.  Persentase dada tertinggi diperoleh pada perlakuan pemberian TKM 4.5% dengan hasil 
38,93±55,76%. Pemberian TKM pada level 4,5% memberikan memberikan dampak berdasarkan semua 
kombinasi fungsi dari bahan aktif yang terkandung di dalamnya yaitu xanthone (C13H8O2) yaitu sebagai 
antioksidan yang akan membantu dalam membebaskan dari radikal bebas yang terbentuk dan membantu 
proses metabiolisme tubuh.  Persentase dada hasil penelitian Solihin et al. (2018) memberikan hasil lebih rendah 
yaitu  27,32±1,99% dan 23.25% (Sale et al. 2017). 

Sayap adalah bagian karkas yang lebih banyak mengandung jaringan tulang dibandingkan dengan 
jaringan ototnya. Persentase sayap sangat berkaitan erat dengan bobot karkas, semakin tinggi persentase bobot 
karkas maka persentase sayap juga akan mempengaruhi. Sayap itik diangap sebagai satu kesatuan tanpa 
dipisahkan bagian-bagian sayapnya mengingat sulit memisahkan daging sayap itik.  Persentase sayap itik 
memberikan tidak pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) pada semua perlakuan dengan rataan  persentase 
sayap 25.54%.  Hasil penelitian itik cihateup memberikan persentase sayap 20.33% (Kusmayadi 2020). 

Persentase paha diperoleh dengan cara memisahkan antara daging, tulang dan kulit kemudian 
dilakukan penimbangan bobot paha utuh dengan bobot karkas dikali 100%. Hasil penelitian untuk peubah 
persentase paha itik alabio  jantan yang diberi  penambahan TKM menunjukkan  pengaruh  nyata (P<0,05).  
Pemberian TKM membuktikan bahwa TKM akan memberikan pengaruh dalam pembentukan daging.     Paha itik 
merupakan komponen karkas yang memiliki pertumbuhan yang relatif konstan terhadap penambahan bobot 
karkas. Beberapa hasil peneltian penambahan feed aditive dalam pakan menunjukkan hasil yang sama:   

Karkas yang sudah dipotong berdasarkan potongan komersial kemudian dilakukan pemisahan antara 
daging, tulang dan lemak. Bagian yang dipilih untuk menghitung rasio antara daging dengan tulang adalah dada 
dan paha. Bagian dada dan paha merupakan bagian komersil yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Imbangan 
daging dan tulang adalah imbangan antara daging dan tulang itik alabio yang diberi TKM yang dihitung dari 
bagian dada dan paha. Bobot dada semakin bertambah dengan bertambahnya umur, sementara bobot paha 
lebih konstan dengan bertambahnya umur. Hasil penelitian menunjukan bahwa imbangan daging dan tulang  
dada menunjukan tidak berbeda nyata (P>0,05). Pemeliharaan itik dengan penambahan tepung kulit manggis 
1,5 %, 3 %  selama 6 minggu memiliki imbangan daging dan tulang yang tinggi dibandingkan perlakuan yang 
lain. Semakin singkat pemeliharaan itik terhadap perlakuan tepung kulit manggis maka meat bone ratio akan 
semakin menurun.  

Hasil analisis ragam terhadap peubah imbangan  daging dan tulang paha  menunjukkan tidak berbeda 
nyata (P<0,05). Rataan imbangan daging tulang paha 2.29±0.48. Adanya perbedaan yang nyata pada kedua 
peubah yaitu persentase daging dada dan paha itik alabio menunjukkan bahwa potongan komersial untuk itik 
maka kedua bagian ini harus mendapat perhatian karena besar kaitannya dengan ekonomi. Hal ini membuktikan 
bahwa dampak TKM pada kedua peubah  yaitu persentase dada dan paha  terkait dengan fungsi dari bahan lain 
yaitu: flavanoid yang berfungsi sebagai anti inflamasi. Mekanisme flavanoid dalam menghambat proses 
terjadinya inflamasi melalui dua cara, yaitu dengan menghambat permeabilitas kapiler dan menghambat 
metabolisme asam arakidonat dan sekresi enzim lisosom dari sel neutrofil dan sel endothelial. Flavanoid 
berperan penting dalam menjaga permeabilitas serta meningkatkkan resistensi pembuluh darah kapiler. Oleh 
karena itu, flavanoid digunakan pada keadaan patologis seperti terjadinya gangguan permeabilitas dinding 
pembuluh darah. Flavanoid terutama bekerja pada endothelium mikrovaskular untuk mengurangi terjadinya 
hipermeabilitas dan radang. Beberapa senyawa flavanoid dapat menghambat pelepasan asam arakhidonat dan 
sekresi eenzim lisosom dari membran dengan jalan memblok jalur siklooksigenase dan jalur lipoksigenase 
sehingga menurunkan kadar prostaglandin dan leukotriena  yaitu mediator inflamasi (Srihari dan Lingganingrum 
2015). Berdasarkan fungsi tersebut diatas maka seluruh pembuluh darah menjalankan fungsinya menjaga 
permeabilitas dan  membawa darah dan nutrisi  dalam proses metabolisme pakan. 
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IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Kesimpulan penelitian ini adalah pemberian TKM pada level 3% memberikan hasil terbaik terhadap 
karkas dan imbangan daging dan tulang paha paha itik Alabio jantan. 
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TABEL DAN GAMBAR 

Disajikan dalam lampiran dengan urutan kemunculan sesuai dengan yang di rujuk dalam isi artikel. 
Format penulisan tabel dan gambar dalam lampiran adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 1 Uji Simultan  

       

    Sum of   Mean     

Model   Squares Df Squares F Sig. 

1 Regression 1596.040 2 798.020 99.589 .000ᵃ 

              

  Residual 576.946 72 8.013   

  

  

             

  Total 2172.987 74       

Sumber : SPSS 16 (2020)  

 

Tabel dan Gambar ditulis dalam format 1 kolom dengan mencantumkan sumber dan tahun. 

Judul tabel dan gambar ditulis dengan cetak tebal. Judul Gambar diletakkan dibagian bawah gambar. 

 

 

   Sumber : Jakarta Islamic Index (2019)  Judul Tabel diletakkan di bagian atas table.  

Gambar 1 Transaksi Trading Volume Activity Periode 2015 – 2019 
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Effect Of Bottle Sauce Packaging Method Hot Filling and Addition of 

Modified Starter Types On Physicochemical Properties of Original 
Sauce at PT XYZ 
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Abstrak 

Saus sambal merupakan suatu produk olahan cabai yang berbentuk cairan pasta. Salah satu 

karakteristik sambal yang menjadi parameter mutu saus sambal adalah viskositas. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengemasan dengan metode hot filling dan mengetahui 

jenis pati termodifikasi yang lebih tahan terhadap panas. Pada penelitian ini mengunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor yaitu faktor jenis pati termodifikasi dengan 3 

taraf perlakuan dan faktor waktu filling dengan 6 taraf perlakuan. Respon yang diamati adalah 

viskositas, %brix dan pH. Jenis pati termodifikasi yang digunakan adalah pati modifikasi jagung 

A, pati modifikasi jagung B, dan pati modifikasi tapioka dengan konsentrasi masing-masing 

3,5%. Rentan waktu filling yang diamati adalah 10’,20’,30’,40’,50, dan 60’.  

Hasil penelitian diperoleh jenis pati termodifikasi dan waktu filling berpengaruh nyata 

terhadap viskositas, %Brix dan pH (p < 0.05) dan interaksi jenis pati termodifikasi dan waktu 

filling berpengaruh nyata terhadap viskositas dan %Brix dan tidak berpengaruh nyata terhadap 

pH(p > 0.05). Hasil uji lanjut duncan variabel jenis pati pada parameter viskositas, %Brix dan 

pH berbeda nyata. Hasil uji lanjut duncan variabel waktu pengemasan dengan parameter 

viskositas berbeda nyata, hasil uji lanjut duncan variabel waktu pengemasan dengan parameter % 

Brix menit ke 10,20,30,50 dan 60 berbeda nyata, sedangkan waktu pengeman menit 20 dan 40 

tidak berbeda nyata begitu juga menit ke 40 dan 50 tidak berbeda nyata. Hasil uj lanjut duncan 

variabel pengemasan dengan parameter pH pada menit ke 10,30 dan 40 tidak berbeda nyata, 

pada menit ke 20 dan 40 tidak berbeda nyata dan menit ke 20,50 dan 60 juga tidak berbeda 

nyata. Untuk waktu pengemasan menit ke 10,20 dan 50 berbeda nyata. 

Secara keseluruhan, dari hasil penelitian diketahui bahwa pati yang memiliki ketahanan 

yang cukup bagus terhadap panas adalah pati termodifikasi jagung dimana hasil dari penelitian 

diperoleh viskositas 5,1cm/30s–9,5cm/30s untuk patimodifikasi jagung A dan 6,5cm/30s-

9,3cm/30s untuk pati modifikasi jagung B. Sedangkan untuk pati modifikasi tapioka 

viskositasnya adalah 11,7cm/30s-13,4cm/30s. 

 

Kata Kunci: Bahan Pengental, Hot Filling,Pati Termodifikasi, Saus Sambal Asli. 
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I. PENDAHULUAN 

Saus sambal merupakan saus yang berbahan dasar cabai merah matang dengan penambahan bahan 
tambahan lain seperti garam, gula, bawang putih, dan bahan pengental. Saus sambal banyak ditambahkan pada 
produk pangan untuk meningkatkan aroma, rasa ataupun penampilan. Produk saus cabai yang terus berkembang 
membuat produsen harus terus meningkatkan kualitas produknya. 

PT XYZ merupakan sebuah perusahaan makanan yang memproduksi produk retail salah satunya adalah 
saus sambal asli. Dalam dua tahun terakhir, PT XYZ memperluas jaringan penjualan ke luar negeri. Salah satu 
produk yang akan di ekspor adalah saus sambal asli. Dari beberapa negara tujuan ekspor ini, terdapat negara yang 
mengajukan permintaan ke PT XYZ mengenai metode dalam proses pengemasan saus sambal botol (filling). Proses 
filling saus yang biasa dilakukan oleh PT XYZ adalah proses filling dengan metode cooling, sedangkan permintaan 
konsumen untuk ekspor ini meminta untuk proses pengemasan dengan metode hot filling. Perbedaan metode di atas 
membuat manajemen  PT XYZ segera melakukan rencana untuk merealisasikan apa yang menjadi permintaan 
konsumen. Salah satu langkah yang dilakukan manajemen PT XYZ yang dalam hal ini ditugaskan kepada 
departemen RnD trial hot filling dengan penggunaan bahan baku tambahan yaitu beberapa jenis bahan pengental 
yaitu pati termodifikasi.  

Di bidang pangan pati termodifikasi banyak digunakan dalam pembuatan salad cream, mayonaise, saus 
kental, jeli marmable, produk-produk konfeksioneri (permen, coklat dan lain-lain), breaded food, lemon curd, 
pengganti gum arab dan lain-lain. Pada penelitian Umul Ma’rifah (2008), Pati termodifikasi singkong (Tapioka) 
digunakan sebagai bahan tambahan pengental pada produk yoghurt. 

Mutu saus cabai ditentukan berdasarkan berbagai parameter yaitu kadar garam, kadar asam, derajat 
keasaman (pH) berkisar,total padatan terlarut (brix) ,serta viskositas saus sambal. Kekentalan merupakan sifat fisik 
yang penting dalam produk saos cabai yang menentukan tekstur saos dan mempengaruhi konsistensi dari saos itu 
sendiri selama penyimpanan. Oleh karena itu perlu ditambahkan bahan pengental untuk mempertahankan 
kekentalan saus cabai sehingga saus tidak terjadi penggumpalan dan mempunyai warna cerah. Tingkat kekentalan 
tersebut dapat dibantu dengan penambahan bahan pengental berupa pati. Pati dapat berperan sebagai pengental 
saos cabai dengan memanfaatkan prinsip gelatinisasi pati. Saat larutan pati dipanaskan akan terjadi gelatinisasi pati, 
yang dicapai setelah beberapa waktu pemanasan. Pati yang umum digunakan dalam pembuatan saos cabai 
komersial adalah maizena,tapioka, ataupun pati termodifikasi. Pati termodifikasi dipergunakan untuk memproduksi 
saos cabai skala besar oleh pabrik. 

 

 

II. METODOLOGI 

Bahan dan Alat 

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan baku saus sambal asli, antar lain cabai merah pasta, 
cabai rawit pasta, bawang putih, gula, garam, air, pati termodifikasi dan bahan tambahan yang lain dan Alat yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah THE (Tubuler Heat Exanger), Titrator, Thermometer, Refraktometer, 
Consistometer Bostwick, pH meter, panci stainless, kompor. 

Metode Penelitian 

1. Penelitian Pendahuluan 
Penelitian pendahuluan ini dilakukan dalam skala produksi dengan penambahan bahan pengental secara bertahap 
mulai dari 1%, 2%, 3,%, 3,5%. Konsentrasi pemakaian pati modifkasi ini sesuai dengan rekomendasi tim RnD 
perusahaan. Dalam penelitian pendahuluan ini sampel yang digunakan adalah sampel mentah (belum dimasak) 
yang masih berada di tangki mixing produksi sebanyak 1 liter kemudian dilakukan pemasakan di laboratorium 
menggunakan kompor sampai masak dengan ditandai munculnya gelembung pada saus kemudian dinginkan pada 
coolingbox sampai suhu 20-25ºC. Dan hasil dari penelitian pendahuluan ini diputuskan untuk menggunakan 
konsentrasi pati termodifikasi 3,5%. 
2. Penelitian Utama 
Penelitian dilakukan dalam skala produksi dan dilakukan sesuai dengan standar yang ada mulai dari persiapan 
bahan sampai dengan pemasakan. Dalam penelitian ini yang berbeda adalah kondisi setelah pemasakan dan 
proses pengemasan, dimana produk setelah selesai pemasakan tidak dilakukan proses  pendinginan/cooling dan 
langsung di alirkan ke mesin filling botol dengan kondisi suhu produk panas (75-85ºC). Pengambilan sampel 
dilakukan dengan mengambil 2 botol saus sambal asli 340 gram dengan rentan waktu 10 menit, yaitu pada menit ke 
10,20,30,40,50 dan 60 menit. Parameter yang di analisa adalah Viskositas, pH, dan %Brix (total padatan terlarut). 
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Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu rancangan acak lengkap (RAL) dua faktor. 
Faktor yang pertama adalah jenis pati termodifikasi yaitu pati termodifikasi tapioka dan pati termodifikasi jagung. Pati 
termodifikasi jagung yang digunakan memakai 2 macam jenis pati modifikasi. Sedangkan faktor yang kedua adalah 
lama waktu pengemasan filling botol saus sambal dengan taraf 10 menit, 20 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit, dan 
60 menit dan dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan. 
Sampel diambil secara berurutan mulai dari menit 10, 20, 30, 40,50 dan 60. Sampel di kemas dalam kemasan botol 
kaca 340 ml masing-masing di ambil 2 botol. Selanjutnya sampel akan di analisa fisikokimia antara lain % brix, pH 
dan Viskositas. Pengecekan/analisa dilakukan 1 hari setelah proses filling pada suhu produk 20-25ºC. 
 

Tabel 1. Kombinasi perlakuan jenis pati termodifikasi dengan waktu filling 

Jenis Pati Termodifikasi 
Lama Waktu Filling 

B1 10’ B2 20’ B3 30’ B4 40’ B5 50’ B6 60’ 

A1 Pati modifikasi tapioka  A1B1 A1B2 A1B3 A1B4 A1B5 A1B6 

A2 Pati modifikasi jagung A A2B1 A2B2 A2B3 A2B4 A2B5 A2B6 

A3 Pati modifikasi jagung B A3B1 A3B2 A3B3 A3B4 A3B5 A3B6 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Viskositas 
Hasil analisa viskositas, dimana dari tiga jenis pati termodifikasi tersebut menghasilkal nilai viskositas yang 

berbeda dan mengalami perubahan pada rentan waktu tertentu. Viskositas saus sambal dengan menggunakan jenis 
pati termodifikasi jagung A memperlihatkan hasil viskositas antara 5,10-9,50 cm/30s, dan mengalami perubahan 
yang signifikan ketika memasuki menit 40-50, dimana viskositas dengan pati modifikasi pati jagung A mengalami 
peningkatan di menit ke 50 dari viskositas 5,7 cm/30s menjadi 7,1 cm/30s dan bertambah lagi menjadi 9,5 cm/30s di 
menit ke 60. Sedangkan pati modifikasi jagung B mengalami peningkatan viskositas yang signifikan memasuki menit 
ke 40 yaitu dari viskositas 6,9 cm/30s menjadi 7,5 cm/30s dan seterusnya menit ke 50 menjadi 8,2 cm/30s dan menit 
ke 60 viskositas mencapai 9,3 cm/30s.Hasil analisa viskositas dengan menggunakan jenis pati termodifikasi tapioka, 
dari awal sampel menit ke 10 sampai dengan sampel terakhir menit ke 60, viskositas yang dihasilkan tidak sesuai 
atau melebihi dari standar viskositas saus sambal yaitu dengan hasil antar 11,7-13,4 cm/30s. Dimana pada menit ke 
40 mengalami peningkatan viskositas dari 11,4 cm/30s menjadi 12.5 cm/30s. 

 
 

Gambar 1. Grafik rataan analisa viskositas saus sambal 

Menurut Moorthy (2004), kadar amilosa tapioka berada pada kisaran 20-27% dan amilopektin 73-80%. 
Kandungan amilosa berpengaruh sangat kuat terhadap karakteristik produk. Charles dkk. (2005) melaporkan bahwa 
semakin tinggi kadar amilosa maka viskositas maksimum pati akan semakin tinggi sehingga semakin mudah produk 
mengalami retrogradasi. Pati dengan kandungan amilosa yang tinggi sangat cocok untuk pembuatan starch. Kadar 
amilopektin juga berpengaruh pada karakteristik produk.  

Pertama, air akan secara perlahan-lahan dan bolak-balik berimbas ke dalam granula. Kemudian pada suhu 
sekitar 60ºC, granula akan mengembang dengan cepat dan akhirnya akan kehilangan sifat birefringence. Ketiga, jika 
temperatur tetap naik, maka molekul-molekul pati terdifusi keluar granula (Rianto, 2006).  

Suhu gelatinisasi dipengaruhi oleh pemanasan, pengadukan, dan konsentrasi pati. Pemanasan dengan 
pengadukan dapat mempercepat terjadinya gelatinisasi. Makin kental larutan, suhu gelatinisasi makin lambat 
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tercapai. Bahkan pada suhu tertentu, kekentalan larutan pati tidak bertambah bahkan kadang-kadang turun. 
Konsentrasi optimum larutan pati adalah 20% (Winarno, 1992). 

 
2. Total Padatan Terlarut (%Brix) 

Total padatan terlarut menunjukkan kandungan bahan-bahan yang terlarut dalam larutan. Menurut Susanto (1986) 
yang dikutip oleh Yusuf (2002), sebagian besar perubahan total padatan pada saus sambal adalah gula. Nilai Brix 
adalah perkiraan yang sangat baik untuk konsentrasi gula bahan makanan cair, dalam kasus di mana gula adalah 
komponen kimia utama setelah air. Pengukuran dengan refraktometer ditetapkan dalam suatu 0Brix. Brix ialah zat 
padat kering terlarut dalam suatu larutan (gram per 100 gram larutan) yang dihitung sebagai sukrosa. 

 
Gambar 2. Grafik Rataan Analisa %Brix Saus Sambal 

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penambahan dua jenis pati termodifikasi dan metode pengemasan 
hot filling memberi pengaruh terhadap nilai total padatan terlarut. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai total 
padatan terlarut mengalami peningkatan dari menit ke 10 sampai menit ke 60. Hasil rataan total padatan terlarut 
(%brix) meskipun perubahan nilai % brix tidak terlalu signifikan. Nilai padatan terlarut dengan jenis pati termodifikasi 
tapioka berkisar antara 38,1-39,3 %brix, sedangkan dengan jenis pati termodifikasi jagung A berkisar antara 39,1-
39,8 %brix dan dengan pati modifikasi jagung B berkisar antar 38,6-38,9 %brix. Hasil rataan analisa %Brix bisa 
dilihat pada gambar . 

3. Nilai pH 
Pengecekan pH pada sampel saus sambal ini diukur dengan alat pH meter yang terdiri dari gabungan 

elektroda gelas hydrogen sebagai standar polimer dan elektroda kalomel sebagai referens. Pasangan elektroda ini 
menghasilkan perubahan tegangan 59,1mv/pH pada temperature 25˚C (Bernhard VB, 1998). Analisa pH saus 
sambal harus dilakukan pada suhu 20-25˚C, hal ini dimaksudkan agar pembacaan alat pada sampel uji optimal. 
Menurut Jens Norby (2000), pH didefinisikan sebagai kologaritma aktifitas ion hydrogen (H+) yang terlarut, koefisien 
aktivitas ion hydrogen tidak dapat diukur secara eksperimental melainkan nilai pH tersebut dihitung secara teoritis. 
Perhitungan ini didasarkan pada air murni bersifat netral dengan pH pada suhu 25˚C adalah 7.0 dan oleh dasar 
inilah perhitungan pH saus sambal juga diwajibkan diukur pada suhu 20-25˚C. 

 

 
Gambar 3. Grafik Rataan Analisa pH Saus Sambal 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil analisa pH, dimana tidak ada perubahan yang 
signifikan antara jenis pati termodifikasi tapioka maupun jenis pati termodifikasi jagung. Hasil pH dengan pati 
termodifikasi tapioka berkisar antara 3,61-3,67. Sedangkan nilai pH dengan penambahan pati termodifikasi jagung A 
dan B berkisar antara 3,65-3,70. 

Dengan demikian, produk saus cabai digolongkan sebagai bahan pangan asam (Syarifudin, 2003). pH adalah 
salah satu indikator yang penting dalam prinsip pengawetan bahan pangan. Hal ini disebabkan pH berkaitan dengan 
ketahanan hidup mikroba. Dengan semakin rendahnya pH, maka bahan pangan dapat lebih awet karena mikroba 
pembusuk tidak dapat hidup. 
 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

1. Penambahan jenis pati termodifikasi dengan metode pengemasan hot filling berpengaruh terhadap sifat fisiko 
kimia saus sambal terutama pada parameter viskositas saus sambal. 

2. Pati termodifikasi yang memiliki viskositas yang baik adalah pati modifikasi jagung jenis A dengan nilai viskositas 
antara 5,1 cm/30s – 9,5 c,/30s, kemudian disusul dengan pati modifikasi jagung B dengan viskositas antara 6,5 
cm/30s – 9,3 cm/30s dan yang terakhir pati modifikasi tapioka dengan viskositas antara 11,7 cm/30s – 13,4 
cm/30s. 

3. Pati termodifikasi jagung memiliki ketahanan yang cukup baik adalah pati termodifikasi jagung A dengan 
viskositas stabil sampai waktu filling hingga menit ke 40, pati termodifikasi jagung B bertahan sampai menit ke 30 
dan pati termodifikasi tapioka dari menit awal (menit ke 10) viskositas sudah melampaui standar. 
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EFEK PERLAKUAN SUHU PENYIMPANAN DAN JENIS KEMASAN 
TERHADAP KUALITAS SANTAN BUBUK DI PT. XYZ 

 
EFFECT OF STORAGE TEMPERATURE AND TYPE OF PACKAGING ON THE 

QUALITY OF COCONUT MILK POWDER AT  PT. XYZ 
Feri1, Amar Ma’ruf2, Ahmad Syarbaini3 

1Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol 
Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi, Bogor 16720. 

Korespondensi : Feri, E-mail: fsofiandy@gmail.com 

Abstrak 

Salah satu aspek utama konsumen dalam menentukan kualitas sebuah produk adalah dilihat dari 

sifat sensorinya terutama secara visual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek suhu 

penyimpanan dan jenis kemasan terhadap santan bubuk sehingga menghasilkan produk yang 

berkualitas baik. Respon yang diamati pada penelitian ini yaitu organoleptik, kadar air, kadar 

lemak, globula lemak, dan ukuran partikel. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Rancanagan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor yaitu suhu dengan 5 taraf perlakuan 

dan kemasan dengan 3 taraf  perlakuan. Perlakuan suhu yang digunakan yaitu 9°C, 15°C, 21°C, 

25°C, dan 31°C. Jenis kemasan yang digunakan adalah LDPE 50 mikron, LDPE 60 mikron, dan 

alumunium foil PET 12µ/Dry/AL7µ/Dry/LDPE 60µ. Dari hasil peneltian diperoleh suhu dan 

jenis kemasan berpengaruh nyata terhadap kualitas organoleptik (kenampakan), kadar air, dan 

ukuran partikel santan bubuk (p < 0,05) dan tidak berpengaruh nyata terhadap kualitas kadar 

lemak dan globula lemak (p > 0,05). Hasil uji lanjut Duncan diperoleh hasil pada variable suhu 

9°C dan 15°C berpengaruh nyata, sedangkan pada suhu 21°C, 25°C, dan 31°C tidak berpengaruh 

nyata. Pada variable jenis kemasnan, kemasan LDPE 50 mikron dan LDPE 60 mikron tidak 

berbeda nyata, sedangkan kemasan laumunium berbeda nyata. Suhu penyimpanan terbaik santan 

bubuk adalah diatas suhu 21°C dengan menggunakan kemasan alumunium foil 

Kata Kunci: Jenis Kemasan, Kualitas, Organoleptik, Santan Bubuk, Suhu Penyimpanan 
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I. PENDAHULUAN 

Santan bubuk merupakan produk olahan dari buah kelapa yang sedang mengalami peningkatan permintaan 
pada beberapa tahun terakhir, santan bubuk merupakan produk yang mudah terpengaruh secara kualitas oleh 
kondisi lingkungan sekitarnya (Tetra pak, 2016), PT. XYZ merupakan produsen santan bubuk yang mendapat 
keluhan pelanggan terkait produk santan bubuk yang menggumpal saat dalam proses penyimpanan, keluhan 
pelanggan adalah umpan balik dari pelanggan yang ditujukan kepada perusahaan yang cenderung bersifat negatif, 
umpan balik ini dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis (Bell dan Ludington, 2006). Untuk melindungi 
konsumen dari komentar negatif dari mulut ke mulut dan meminimalkan kerugian, perusahaan harus mengelola 
keluhan kosumen dengan baik, konsumen yang tidak puas dengan produk yang di beli biasanya akan menceritakan 
pengalaman pribadinya ke orang lain, kondisi ini dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat (Kurniawati, 
2016). Penurunan kualitas produk bubuk dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik, 
faktor instrinsik meliputi kadar air produk, persentase kadar lemak, dan persentase globula lemak, sedangkan faktor 
ekstrinsik meliputi suhu penyimpanan, kelembapan relatif (RH), dan jenis kemasan (Fellows, 2019). Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis kemasan dan suhu penyimpanan terhadap kualitas santan bubuk 
khususnya organoleptik, kadar air, kadar lemak, globula lemak, ukuran partikel, dan perlakuan terbaik. Pemilihan 
jenis kemasan dan penyimpanan pada suhu yang tepat, akan memberikan perlindungan terbaik untuk kualitas 
santan bubuk.   
 

 

II. METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan acak lengkap (RAL) pola faktorial menggunakan 2 faktor, 
faktor pertama adalah jenis kemasan yang terdiri dari tiga jenis kemasan yaitu LDPE dengan ketebalan 50 mikron, 
LDPE dengan ketebalan 60 mikron, dan alumunium foil dengan struktur PET 12µ/Dry/AL7µ/Dry/LDPE 60µ. Faktor 
kedua adalah suhu penyimpanan dengan lima perlakuan yaitu penyimpanan pada suhu 9°C, 15°C, 21°C, 25°C, dan 
31°C. 

Tabel 1. Kombinasi perlakuan suhu penyimpanan dan jenis kemasan 

Kemasan Suhu Penyimpanan 

9℃ 15℃ 21℃ 25℃ 31℃ 

LDPE 50 A1.11 A1.21 A1.31 A1.41 A1.51 

A1.12 A1.22 A1.32 A1.42 A1.52 

A1.13 A1.23 A1.33 A1.43 A1.53 

A1.14 A1.24 A1.34 A1.44 A1.54 

LDPE 60 A2.11 A2.21 A2.31 A2.41 A2.51 

A2.12 A2.22 A2.32 A2.42 A2.52 

A2.13 A2.23 A2.33 A2.43 A2.53 

A2.14 A2.24 A2.34 A2.44 A2.54 

Alumunium 
Foil 

A3.11 A3.21 A3.31 A3.41 A3.51 

A3.12 A3.22 A3.32 A3.42 A3.52 

A3.13 A3.23 A3.33 A3.43 A3.53 

A3.14 A3.24 A3.34 A3.44 A3.54 

 

Alat 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah lemari pendingin, incubator, thermometer, mesh siever, soxhlet, 
oven, dan mikroskop. 

Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk santan bubuk sample pertinggal (retain sample), santan 
bubuk diambil dari produk normal. Sampel yang digunakan dikemas dalam kemasan kecil dengan berat masing-
masing 100gr, kemasan primer menggunakan plastik LDPE dengan ketebalan 50 mikron, 60 mikron, dan alumunium 
foil, kemasan sekunder memggunakan 3 ply paper sack. Sampel akan dianalisa dalam lima kondisi suhu 
penyimpanan yang berbeda, masing-masing sampel ulangan adalah 4 atau total yang dianalisa adalah 60 buah. 
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Prosedur Penelitian 

1. Santan bubuk dilakukan analisa organoleptik, kadar air, kadar lemak, globula lemak, dan ukuran partikel sbelum 
dilakukan uji perlakuan 

2. Santan bubuk ditimbang masing-masing 100gr, lalu dikemas kedalam kemasan primer LDPE 50 mikron, LDPE 60 
mikron, dan alumunium foil. Kemasan sekunder menggunakan 3 ply paper sack  

3. Sampel perlakuan suhu 9°C, 15°C, dan 21°C disimpan dilemari pendingin, sampel perlakuan suhu 25°C dan 31°C 
disimpan pada incubator. Masing-masing sampel disimpan selama 30 hari dengan dilakukan pengecekan 
kesesuaian suhu setiap hari. 

4. Setelah 30 hari sampel santan bubuk dibuka dan dilakukan analisa organoleptik, kadar air, kadar lemak, globula 
lemak, dan  ukuran partikel 

5. Analisa organoleptik yang dilakukan terhadap sampel santan bubuk meliputi, analisa kenampakan, rasa, warna 
dan aroma, uji organoleptik dilakukan oleh 5 panelis terlatih dengan kriteria keberterimaan in, just in, dan out. 
Sampel yang akan dianalisa ditimbang seberat 15 gram kedalam cawan petri yang bersih dan kering, sampel 
dilihat secara visual apakah terdapat ketidaksesuaian pada santan bubuk, jika tidak terdapat gumpalan, santan 
bubuk berwarna kekuningan, rasa, dan aroma khas santan kelapa maka sampel uji dinyatakan normal. 
Pada metode ini setiap parameter mempunyai skor berbeda-beda, metode perhitungan skor ketidaksesuaian 
produk (defect score) menggunakan metode scoring test in, just in, dan out adalah sebagai berikut.  
Skor parameter : out = 3,  just in = 0,5,  in = 0. 
Perhitungan skor ketidaksesuaian (defect score) : [(jumlah sampel out x 3) + (jumlah sampel just in x 0,5)] / 
(jumlah panelis x 3). 
Perhitungan skor persentase produk release (% in) : (1 – defect score) x 100. 
Aturan pengambilan keputusan (decision rule) : jika persentase produk release  
≥ 80% maka produk dikatakan release / produk normal, dan jika dibawah 80% maka produk dikatakan rusak/terjadi 
ketidaksesuaian. 

6. Analisa kadar air yang dilakukan menggunakan metode gravimetri dengan mengacu pada SNI 01-2891-1992. 
Cawan ditimbang selama 45 menit didalam oven dengan suhu 105ºC, cawan dikeringkan dalam desikator selama 
15 menit lalu ditimbang menggunakan neraca analitik, timbang 1-2 gram sampel meggunakan neraca analitik, 
cawan berisi sampel ditutup dan dipanaskan didalam oven dengan suhu 105ºC selama 3 jam, sampel didinginkan 
didalam desikator lalu ditimbang, perlakuan ini diulangi sampai mendapatkan bobot konstan 

7. Analisa globula lemak dilakukan menggunakan mikroskop dengan pembesaran 100 kali, ukuran globula lemak 
dibawah 2 mikron harus berada diatas 95% agar emulsi stabil saat dilarutkan. Ditimbang sampel santan bubuk 
sebanyak 10 gram dan dilarutkan dalam 50ml air aquades dan diaduk sampai rata, diambil sampel emulsi satu 
tetes menggunakan pipet kedalam kaca preparat, tambahkan satu tetes air aquades kedalam sampel dan tutup 
kaca preparat dengan cover glass, sampel diletakan dimikroskop dan diamati dengan pembesaran 100 kali, 
persentase globula lemak diatas 2 mikron akan ditunjukan pada layar monitor pembacaan 

8. Analisa ukuran partikel dilakukan menggunakan siever dengan ukuran 50 mesh, 60 mesh, dan 100 mesh, 
disiapkan ayakan (sieve) ukuran 50 mesh, 60 mesh, dan 100 mesh secara berurutan, siapkan stopwatch untuk 
menghitung waktu proses pengayakan. Sampel santan bubuk ditimbang sebanyak 10 gram lalu di ayak 
menggunakan siever selama 3 menit, serbuk yang terdapat diatas ayakan masing-masing ukuran ditimbang 
sebagai jumlah persentase ukuran partikel produk 

Analisis hasil 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji statistik sidik ragam (ANOVA), untuk mengetahui uji 
perlakuan yang digunakan dalam penelitian berpengaruh nyata atau tidak terhadap bubuk santan. Jika nilai yang 
diperoleh dari uji ANOVA p<0,05 maka perlakuan berpengaruh nyata dan dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan’s 
Multiple Range Test (DMRT) pada selang kepercayaan 95% (taraf nyata 0,05). 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Organoleptik 

Uji organoleptik adalah proses evaluasi produk santan bubuk dengan melakukan penginderaan pada 
sampel untuk mengukur kenampakan, rasa, warna dan aroma. Penerimaan konsumen terhadap sebuah produk 
dimulai dengan penilaian terhadap sifat-sifat organoleptiknya, oleh karena itu analisa organoleptik pada santan 
bubuk dilakukan diawal sebelum melakukan uji parameter yang lain (Asiah et al, 2018). hasil analisa organoleptik 
pada santan bubuk setelah perlakuan, sampel tidak mengalami perubahan kualitas pada aspek rasa, warna dan 
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aroma. Pada aspek kenampakan sampel santan bubuk dengan kemasan LDPE 50 mikron dan 60 mikron mengalami 
penggumpalan pada suhu 9°C, 15°C, 21°C dan tidak mengalami penggumpalan pada suhu 25°C dan 31°C. pada 
kemasan alumunium tidak terjadi penggumpalan produk pada setiap suhu perlakuan. Hasil perhitungan analisa 
organoleptik dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Hasil perhitungan analisa organoleptik 

Suhu °C 
Kemasan In Just 

In 

Out Total Defect 

Score 

% In Decision 

9°C 
LDPE 50 0 0 15 15 1,00 0% Reject 

LDPE 60 
0 0 15 15 1,00 0% Reject 

Alumunium Foil 
13 2 0 15 0,02 98% Release 

15°C 
LDPE 50 0 5 10 15 0,72 28% Reject 

LDPE 60 
0 5 10 15 0,72 28% Reject 

Alumunium Foil 
14 1 0 15 0,01 99% Release 

21°C 
LDPE 50 10 2 3 15 0,22 78% Reject 

LDPE 60 
10 2 3 15 0,22 78% Reject 

Alumunium Foil 
15 0 0 15 0,00 100% Release 

25°C 
LDPE 50 15 0 0 15 0,00 100% Release 

LDPE 60 
15 0 0 15 0,00 100% Release 

Alumunium Foil 
15 0 0 15 0,00 100% Release 

31°C 
LDPE 50 15 0 0 15 0,00 100% Release 

LDPE 60 
15 0 0 15 0,00 100% Release 

Alumunium Foil 
15 0 0 15 0,00 100% Release 

 

Berdasarkan tabel 1 terjadinya perubahan parameter kenampakan santan bubuk menjadi menggumpal 
disebabkan oleh tingginya kadar lemak yang terkandung, kandungan kadar lemak pada santan bubuk adalah 50-
55%, banyaknya kandungan kadar lemak ini akan mempengaruhi secara signifkan setiap perubahan profil dari 
kualitas santan bubuk tersebut terutama pada suhu rendah. Hal ini selaras dengan pendapat Mursalin et al (2013) 
bahwa, minyak kelapa dapat memasuki fase kristalisasi dan penggumpalan yang disebabkan oleh pendinginan, 
jumlah dan besarnya kristalisasi dan penggumpalan ini dipengaruhi oleh laju kecepatan pendinginan dan suhu awal 
pendinginan, semakin lama dan dingin suhunya maka minyak kelapa akan semakin padat dan keras, kondisi ini 
terjadi karena sifat kristalisasi trigliserida atau tryacil glicerol yang menjadi penyusun utama minyak kelapa. 

Kadar Air 

Kadar air merupakan salah satu indikator yang banyak digunakan untuk menentukan kualitas pada produk 
bubuk, semakin tinggi kadar air suatu bahan maka kerusakan mutu bahan tersebut akan semakin cepat dan salah 
satu indikatornya adalah terjadi penggumpalan produk. Analisis kadar air dilakukan untuk mengetahui jumlah kadar 
air pada santan bubuk selama perlakuan. 
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Gambar 1. Kadar air santan bubuk. 

Berdasarkan gambar 1 diatas diketahui bahwa parameter uji kadar air pada santan bubuk mengalami 
peningkatan, kemasan LDPE dengan ketebalan 50 mikron mengalami kenaikan tertinggi yaitu 4,40% pada suhu 
31°C  sedangkan kenaikan terendah terjadi pada kemasan alumunium foil pada suhu 9°C yaitu 3,83%. Kemasan 
sangat berpengaruh terhadap kenaikan kadar air santan bubuk, pemilihan kemasan yang tepat dapat 
mempertahankan kadar air santan bubuk yang cenderung terus meningkat. Pada penelitian ini kemasan alumunium 
dapat mempertahankan kadar air, hal ini disebabkan karena kemasan alumunium memiliki nilai permeabilitas (daya 
halang) tinggi terhadap kadar air, uap udara dan cahaya, hal ini sejalan dengan pendapat sembiring (2012), bahwa 
kemasan alumunium foil memiliki daya halang lebih baik dalam melindungi produk dari uap air dan laju transmisi 
oksigen dibandingkan dengan kemasan PP dan LDPE. Dengan kelebihan ini santan bubuk yang memiliki sifat 
higroskopis dapat ditahan oleh kemasan alumunium foil. Suhu penyimpanan santan bubuk juga berpengaruh 
terhadap kenaikan kadar air, semakin tinggi suhu penyimpanan maka peningkatan kadar air akan semakain besar, 
hal ini sesuai dengan pendapat Singh dan Heldman (2001), bahwa peningkatan suhu penyimpanan dapat 
berpengaruh terhadap penyerapan kadar air produk, hal ini disebabkan karena semakin tinggi suhu sekitar maka 
lapisan polimer pada kemasan akan semakin meregang sehingga menurunkan permeabilitas (daya halang) 
kemasan.  

Kadar lemak 

Lemak atau minyak adalah senyawa makro molekul berupa trigliserida yaitu sebuah ester yang tersusun 
dari asam lemak dan gliserol, jenis dan jumlah asam lemak penyusun suatu minyak menentukan karakteristik sifat 
fisik, organoleptik, dan kimiawinya (Soro et al, 2016). Lemak pada santan bubuk berjumlah 50-55% yang berasal dari 
minyak kelapa, analisis kadar lemak perlu dilakukan setelah uji perlakuan untuk mengetahui perubahan terjadi 
kerusakan atau tidak pada produk. 

 

Gambar 2. Kadar lemak santan bubuk. 

Berdasarkan gambar 2 diketahui bahwa nilai kadar lemak produk tidak mengalami perubahan, kadar lemak berkisar 
antara 51,78% – 52,01%, hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan jenis kemasan LDPE dengan ketebaaln 50 
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mikron, LDPE ketebalan 60 mikron dan alumunium foil serta perlakuan suhu tidak berpengaruh nyata terhadap 
perubahan persentase kadar lemak santan bubuk, penggunaan kemasan LDPE dan alumunium bisa digunakan 
pada suhu 9°C, 15°C, 21°C, 25°C, dan 31°C, dengan kondisi baik tanpa menyebabkan kerusakan dan  perubahan 
kadar lemak pada santan bubuk yang dikemas. 

Globula Lemak 

Analisa globula lemak pada proses produksi santan bubuk, bertujuan untuk melihat efektifitas kinerja 
homogenizer dalam proses penyeragaman ukuran globula lemak, penyeragaman ukuran globula lemak ini  bertujuan 
untuk menstabilisasi protein terutama setelah dilakukan proses pemanasan (Huey et al. 2017). Emulsi santan cair 
termasuk jenis emulsi oil in water, pada fase ini kandungan minyak pada santan terdispersi oleh fase air 
(pendispersi), pada fase emulsi ini bagian hydrophilic berada pada bagian air menghadap kearah dalam dan 
liphopilic berada pada bagian minyak menghadap ke arah luar. Proses homogenisasi pada santan bubuk bertujuan 
untuk menyeragamkan ukuran globula lemak emulsi santan cair, hal ini bertujuan agar ketika santan cair sudah 
berubah fase menjadi santan bubuk tidak mengalami pemisahan (separasi) saat dilarutkan oleh konsumen (Tetra 
pak, 2016). Efek Emulsi santan cair yang memiliki ukuran globula lemak lebih dari 2 mikron, dapat menjadi penyebab 
dan mempercepat proses terjadinya oiling out pada produk saat disimpan, kondisi ini akan mempercepat kerusakan 
produk secara rasa menjadi tengik dan produk menjadi menggumpal ketika disimpan pada kondisi dingin (Huey et al. 
2017). Ukuran globula lemak yang baik pada santan bubuk adalah lebih kecil dari 2 mikron dan berjumlah tidak 
kurang dari 95%. Hasil analisa pengaruh jenis kemasan dan perlakuan suhu terhadap kualitas globula lemak santan 
bubuk, dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Persentase globula lemak santan bubuk. 

 
Dari gambar 3 diatas dapat dilihat bahwa persentase globula lemak santan bubuk berksiar antara 95% - 

97%, hal ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan jenis kemasan LDPE dan alumunium serta perlakuan suhu 9°C, 
15°C, 21°C, 25°C, dan 31°C tidak berpengaruh terhadap persentase dan kerusakan globula lemak santan bubuk, 
kondisi santan bubuk yang menggumpal pada analisis organoleptik bukan disebabkan oleh pecahnya globula lemak 
pada santan bubuk. Hasil analisa emulsi santan bubuk setelah perlakukan tidak menunjukan ketidaksesuaian seperti 
creaming, coalescence, atau flocculation, kondisi globula lemak santan bubuk terlihat stabil, pada saat dianalisa 
pada bagian ujung globula lemak terlihat lebih mengkilap dan menyebar secara sempurna, hal ini bisa dilihat pada 
sampel amatan pada gambar 4 berikut. 

 

 
Gambar 4. Hasil analisa globula lemak. 
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Ukuran Partikel 

Ukuran partikel pada produk santan bubuk di PT. XYZ diklasifikasikan menjadi tiga ukuran yaitu 150 
mikron, 250 mikron, dan 300 mikron. Perbedaan ukuran ini ditentukan oleh spesifikasi mesin, formulasi produk, dan 
teknik prosesnya, ukuran partikel pada produk jadi santan bubuk paling besar dipengaruhi oleh teknik prosesnya, 
pada proses pengeringan semprot (spray dryer) jumlah nozzle dan sudut penyemprotan akan menghasilkan ukuran 
partikel yang berbeda, hal ini dikarenakan proses aglomerasi emulsi yang disemprotkan akan bertabrakan ganda 
atau tunggal yang mengakibatkan ukuran partikel tidak seragam (Tetra pak, 2016). Ukuran partikel standar pada 
santan bubuk adalah ukuran 150 mikron berjumlah 10%-15%, ukuran 250 mikron berjumlah 20%-35%, dan ukuran 
300 mikron berjumlah 50%-55%, hasil analisis ukuran partikel santan bubuk dapat dilihat pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Persentase ukuran partikel 150 mikron. 
 

Berdasarkan gambar 5 santan bubuk dengan kemasan LDPE ketebalan 50 dan 60 mikron pada suhu 9°C 
dan 15°C memiliki persentase ukuran partikel tertinggi yaitu 43% dan 42%, untuk ukuran partikel santan bubuk yang 
dikemas dengan alumunium foil hasil tertinggi masih dalam batas standar yaitu 15% pada seluruh suhu perlakuan. 

 

 
Gambar 6. Persentase ukuran partikel 250 mikron. 

 
Berdasarkan gambar 6 santan bubuk dengan ukuran partikel 250 mikron cenderung lebih stabil pada 

semua jenis kemasan yang diuji baik LDPE maupun alumunium foil, hasil tertinggi pada kemasan LDPE 50 mikron, 
LDPE 60 mikron, dan alumunium foil adalah 35% dan hasil terendah adalah 32%, hasil ini masih masuk kedalam 
kategori normal. 
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Gambar 7. Persentase ukuran partikel 300 mikron. 

 
Berdasarkan gambar 7 santan bubuk dengan kemasan LDPE ketebalan 50 dan 60 mikron pada suhu 9°C 

dan 15°C memiliki persentase ukuran partikel terendah yaitu 23% dan 24%, untuk ukuran partikel santan bubuk 
yang dikemas dengan alumunium foil memiliki hasil yang cenderung stabil berkisar antara 51%-55% pada seluruh 
suhu perlakuan. 

Perbedaan hasil analisis pada ukuran artikel 150 mikron dan 300 mikron pada suhu 9°C dan 15°C 
disebabkan oleh terjadinya penggumpalan pada santan bubuk yang diakibatkan oleh kenaikan kadar air dan 
tingginya kadar lemak yang terkandung, kandungan kadar lemak pada santan bubuk adalah 50-55%, banyaknya 
kandungan kadar lemak ini akan mempengaruhi secara signifkan setiap perubahan profil dari kualitas santan bubuk 
tersebut terutama pada suhu rendah. Hal ini selaras dengan pendapat O’briein (2004) bahwa, minyak kelapa 
memiliki titik beku sekitar 70oF atau 21,1°C sehingga jika minyak kelapa disimpan pada suhu dibawah 21,1°C maka 
minyak akan memasuki fase kristalisasi dan akan berubah menjadi padat. Perubahan fase kristalisasi ini akan 
sangat dipengaruhi oleh suhu dan lama proses pendinginan berlangsung, semakin lama dan dingin suhunya maka 
minyak kelapa akan semakin padat dan keras, kondisi ini terjadi karena sifat kristalisasi trigliserida atau tryacil 
glicerol yang menjadi penyusun utama minyak kelapa.  

Pada aspek kemasan, kemasan alumunium foil pada suhu 9°C dan 15°C tidak terjadi kenaikan kadar air, 
hal ini membantu menjaga mempertahankan ukuran partikel santan bubuk tidak berubah, kondisi ini disebabkan 
karena kemasan alumunium memiliki nilai permeabilitas (daya halang) tinggi terhadap kadar air, uap udara dan 
cahaya, hal ini sejalan dengan pendapat Pradana (2012), bahwa kemasan alumunium foil memiliki sifat tidak dapat 
ditembus (impermeable) oleh gas, cahaya, air, bau dan bahan pelarut yang tidak dimiliki oleh bahan pengemas 
lainnya. Dengan kelebihan ini santan bubuk yang cenderung mengabsorpsi uap air dari lingkungan sekitar dapat 
ditahan oleh kemasan alumunium foil sehingga santan bubuk tidak mengalami perubahan ukuran partikel 
(penggumpalan). Hasil analisis analisis oksigen transmission rate (O2TR) dan water vapor transmission rate (WVTR) 
juga memiliki nilai yang sangat kecil untuk kemasan alumunium foil, hasil analisis dapat dilihat pada gambar 8 dan 9. 
 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Suhu penyimpanan berpengaruh nyata terhadap kualitas santan bubuk, penyimpanan pada suhu 9°C dan 
15°C menyebabkan perubahan pada beberapa aspek kualitas seperti organoleptik (kenampakan), produk santan 
bubuk menjadi menggumpal, persentase ukuran partikel 300 mikron dibawah 26% dan persentase ukuran partikel 
150 mikron diatas 30%, perlakuan penyimpanan terbaik santan bubuk adalah pada suhu diatas 21°C.  

Jenis kemasan berpengaruh nyata terhadap kualitas santan bubuk, kemasan alumunium foil dapat 
mempertahankan kualitas lebih baik dibandingkan dengan plastik LDPE dengan ketebalan 50 dan 60 mikron, 
perlakuan terbaik dengan menggunakan kemasan alumunium foil berpengaruh terhadap aspek organoleptik 
(kenampakan) santan bubuk tidak menggumpal, kadar air (3,83%), persentase ukuran partikel 300 mikron berkisar 
12-15% dan persentase ukuran partikel 150 mikron berkisar 12-15%. 
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TABEL DAN GAMBAR 

 

Material ID : Alumunium Foil 

Tanggal : 14 Oktober 2021 

Spesifikasi : PET12µ/Dry/AL7µ/Dry/LDPE60µ 

Hasil   - Oksigen Transmission Rate : 0.0833 cc / [m
2
 – day] 

- Permeation   : 0.2755 cc – mil / [m
2
 – day] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mocon Permatran-W® 3/33 – Single Test Report. 

Gambar 8 Hasil Analisa Oksigen Transmission Rate (O2TR) 

 

 

Material ID : Alumunium Foil 

Tanggal : 14 Oktober 2021 

Spesifikasi : PET12µ/Dry/AL7µ/Dry/LDPE60µ 

Hasil   - Water Vapor Transmission Rate : 0.0387 gm / [m
2
 – day] 

- Permeation    : 3.2546 gm – um / [m
2
 – day] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mocon Permatran-W® 3/33 – Single Test Report. 

Gambar 8 Hasil Analisa Water vapor Transmission Rate (WVTR) 
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Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Murni Jaya Melalui Budidaya 
Tanaman Herbal, Gula Kristal Herbal dan Digital Marketing Di Desa 

Bojongmurni Bogor 

Empowerment of Murni Jaya Women Farmers Group through Cultivation 
of Herbal Plants, Herbal Crystal Sugar and Digital Marketing in 

Bojongmurni Village Bogor 
 

Nur Rochman1, Siti Patimah Indriyani2,Akbar2,  
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Co Author: rochmannur1960@gmail.com 

Abstrak 

Latar Belakang: Tingkat pengangguran di Bogor mencapai 9,11% pada tahun 2019 dan 

meningkat pada tahun 2020 yaitu 14,29% karena pandemi Covid-19. Berdasarkan data tersebut 

pemerintah perlu melakukan stabilisasi perekonomian masyarakat melalui peningkatan 

pendapatan berbasis potensi sumber daya yang ada baik itu sumber daya alam atau sumber daya 

manusia. Desa Bojong Murni merupakan daerah yang berpotensi untuk tumbuhnya tanaman 

herbal, pada kondisi ekonomi yang krisis ini juga dapat menjadi peluang wirausaha berbasis 
digital marketing. 

Tujuan: Pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Desa Bojongmurni dan 

mengetahui seberapa jauh perubahan pengetahuan masyarakat pasca program mengenai 

budidaya tanaman herbal, pengolahan gula kristal herbal dan digital marketing.  

Metodologi: Observasi kelompok sasaran, pre-test dan post-test untuk mengetahui kemampuan 

kognitif pada kegiatan penyuluhan, praktik dan pendampingan pada budidaya tanaman herbal 

dan produksi gula kristal herbal.  

Hasil: Hasil kegiatan pengabdian menunjukan bahwa terjadi pengingkatan pengetahuan pada 

kelompok sasaran KWT Murni Jaya terhadap budidaya tanaman, manfaat dan fungsi tanaman 

herbal jahe, cabe jawa, serai, cengkeh dan secang serta teknik pengolahan gula kristal herbal 

dengan hasil pre-test 42,5% dan hasil post-test 82,5%. Hasil praktik penyuluhan produksi gula 

kristal herbal 87,5% mampu  dan terampil memproduksi gula kristal herbal secara mandiri. 

Penyuluhan digital marketing baru pada taraf pegenalan manfaatnya untuk mempermudah dan 

memperluas pemasaran produk gula kristal herbal, dan hasil penjualan sementara baru mampu 

terjual 30% dari yang diproduksinya selama masa kegiatan. 

Kata Kunci: Covid-19, Herbal, Gula kristal, Pemberdayaan. 
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I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan tingkat kemiskinan 9,22% pada tahun 2019 (Bapennas, 
2020) dan naik menjadi 10,14% pada Maret 2021 (BPS, 2021). Penduduk usia kerja yang terdampak pandemi covid-
19 berjumlah 1,62 juta orang atau 7,07% di Indonesia (BPS, 2021). Tingkat pengangguran di Bogor mencapai 9,11% 
pada tahun 2019 dan meningkat pada tahun 2020 yaitu 14,29% karena pandemi Covid-19 (BPS,2021). Berdasarkan 
data tersebut pemerintah perlu melakukan stabilisasi perekonomian masyarakat melalui peningkatan pendapatan 
berbasis potensi sumber daya yang ada baik itu sumber daya alam atau sumber daya manusia. Kegiatan wirausaha 
dapat menjadi salah satu alternatif dalam menghadapi pandemi covid-19 karena dapat mendukung penguatan 
ekonomi. Jumlah wirausaha di Indonesia baru mencapai 3,1% dan berada pada peringkat ke 94 dari 137 negara 
(Kemenperin, 2018). Pemberdayaan masyarakat desa dapat menjadi salah satu kegiatan wirausaha bersama untuk 
mencapai kesejahteraan bersama. Menurut Kementrian Desa (2019), pemberdayaan adalah suatu upaya atau 
proses pembangunan berkesinambungan (follow up activity and evaluation), proses memperbaiki (to improve), 
proses menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat atau desa untuk memenuhi kebutuhan 
(to help community to help themselves), dan suatu upaya atau proses memandirikan masyarakat dengan 
bekerjasama (group action). Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (2), Pemberdayaan 
masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui 
penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas 
kebutuhan mayarakat desa. 

Desa Bojongmurni merupakan desa yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan juga sumber daya 
manusia yang perlu di bina. Penduduk usia produktif di Desa Bojongmurni berjumlah 2919 orang dan 115 orang 
berprofesi sebagai petani dengan luas wilayah 160 Ha (Kecamatan Ciawi, 2021). Berdasarkan hasil survei dan 
wawancara di Desa tersebut memiliki lahan yang subur tetapi tidak produktif seluas 3 Ha yang dapat digunakan 
media pemberdayaan masyarakat, namun posisi desa tersebut berada di daerah dataran tinggi yang berpotensi 
longsor. Pada kondisi tersebut selain meningkatkan produktivitas lahan, perlu dilakukan pencegahan tanah longsor. 
Pada masa pandemi covid-19 tanaman herbal merupakan salah satu tanaman yang dapat dibudidayakan karena 
banyak dikonsumsi oleh masyarakat dalam meningkatan sistem imun tubuh. Kegiatan tersebut dapat menjadi upaya 
preventive (pencegahan), promotif (peningkatan derajat kesehatan) dan kuratif (pengobatan) (Hasan, 2017). Selain 
fokus pada pencegahan covid-19 perlu di budidayakan tanaman yang dapat mencegah longsor, salah satunya 
adalah tanaman herbal serai yang berfungsi untuk mencegah erosi tanah yang disebabkan oleh air hujan 

(Sulaswatty et al., 2019). Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, selain 

penjualan hasil budidaya tanaman herbal, produk olahan akan menambah nilai jual hasil budidaya salah satunya 
adalah produk suplemen yaitu gula kristal herbal. Pembuatan gula kristal herbal atau minuman supplemen yang 
terbuat dari tanaman herbal pada umumnya dibuat dengan mengambil sari rimpang jahe (Dwitiyanti, et.al., 2019). 
Tanaman jahe yang diolah produk seperti serbuk dan sirup, tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan namun juga 
bernilai ekonomi (Dwita, et.al., 2019). Pengetahuan masyarakat yang terbatas mengenai budidaya tanaman herbal 
dan  pengolahannya perlu ditingkatkan melalui penyuluhan, praktik dan pembinaan.  

Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan 
mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan 
sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan 
kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (UU No 6 Tahun 2006). 
Kegiatan penyuluhan merupakan usaha memberikan keterangan, penjelasan, petunjuk, bimbingan, bantuan jalan 
keluar dan arah yang perlu ditempuh agar dapat menaikkan hasil, mutu dan nilai produk (Van den Ban dan Hawkins, 
1999: Mulyaningsih et al. 2016). Pada kegiatan ini produk yang dihasilkan adalah tanaman herbal seperti jahe dan 
serai, tanaman pencegah longsor yaitu gamal dan gula kristal herbal. Peranan teknologi di Era Industri 4.0 juga perlu 
dilakukan dalam memaksimalkan peningkatan perekonomian masyarakat melalui potensi lingkungan dan 
keanekaragaman hayati di desa tersebut yang berbasis digitalisasi melalui media sosial, internet, dan market place 
dalam promosi potensi desa, serta teknologi pengolahan dalam menghasilkan produk. Target yang ingin dicapai 
pada kegiatan ini yaitu menjadikan masyarakat mandiri, sehat dan produktif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan 
untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan mengenai budidaya tanaman herbal, 
pengolahan gula kristal herbal sebagai imunomodulator dalam mencegah covid-19 dan produk unggulan desa dalam 
kegiatan wirausaha bersama, pemasaran produk hasil olahan dalam dunia digital marketing melalui market place 
yaitu salah satunya aplikasi shopee.   
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II. METODOLOGI 

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Bojongmurni, Ciawi, Bogor. Kegiatan ini memiliki tiga tahapan, 
tahap pertama dilakukan observasi kelompok sasaran yaitu dengan membentuk atau  bekerjasama dengan 
kelompok yang sudah terbentuk. Tahap kedua dilaksanakan penyuluhan dan praktik kepada kelompok sasaran serta 
memberikan pre-test dan post-test untuk mengetahui kemampuan kognitif pada kegiatan penyuluhan, praktik dan 
pendampingan. Tahap ketiga adalah evaluasi kegiatan untuk upaya perbaikan program. Tahap pemberian pre-test 
dan post-test bertujuan untuk mengetahui perubahan perilaku masyarakat dengan mengukur pengetahuan dan 
keterampilan kelompok sasaran. Soal yang diberikan berupa pilihan ganda berjumlah 5 soal masing-masing bernilai 
2 poin jika benar. Keberhasilan program dilihat jika 80% peserta memahami materi yang disampaikan serta adanya 
bukti fisik dari kegiatan. Hasil pre-test dan post-test didapat dari rumus persamaan  (1) dan keberhasilan program 
berdasarkan persamaan (2). 

                                   
∑                    

                          
        ..........(1) 

                          
                             

             
       ........(2) 

Persentase persamaan (1) memperlihatkan perubahan pengetahuan masyarakat mengenai materi 
penyuluhan dan praktik yang diberikan yaitu pengolahan gula kristal herbal. Kemudian persamaan (2) mengitung 
persentse keberhasilan, dimana jumlah masyarakat yang mendapatkan skor lebih dari 5 atau diatas 50% skor yang 
didapat dikatakan berhasil jika mencapai 80% dari total peserta. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi kelompok sasaran yang dilakukan melalui diskusi dengan kepala desa dan tokoh 
masyarakat, dibentuk kelompok wanita tani (KWT) dengan nama Murni Jaya. Kelompok ini beranggotakan 18 orang 
yang dibagi menjadi ketua, bendahara, tim budidaya dan tim pengolahan. Pada tim budidaya dilakukan penanaman 
serai, cabe jawa, jahe dan secang serta gamal.Tanaman secang ditanam untuk mencegah terjadinya longsor, selain 
itu karena di dekat lahan terdapat budidaya madu sebagai salah satu ciri khas desa Bojong murni, penanaman 
gamal juga dapat dijadikan sebagai sumber nektar. sistem perakaran gamal dapat menjadi aternatif pencegahan 
bencana tersebut karena tanaman ini dapat mengikatkan pasir dan batuan dalam tanah, sehingga dapat dijadikan 
pencegah erosi dan longsor (Balitjestro, 2020). Penanaman tanaman Cabe jawa 50 bibit, gamal 25 bibit,  sereh 
wangi kurang lebih 150 bibit, dan jahe merah 50 bibit. Proses penanaman dapat dilihat pada Gambar 1.  

Tahap kedua adalah proses penyuluhan dan praktik pembuatan gula kristal herbal, peserta pada kegiatan ini 
berjumlah 8 orang yaitu terdiri dari tim pengolahan. Pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Gambar 2, kemudian 
pada tahap ini dilakukan pre-test dan post-test untuk mengetahui kemampuan kognitif pada kegiatan penyuluhan, 
praktik dan pendampingan.  

                               
   

  
              

                               
   

  
              

Dari hasil perhitungan pre-test dan post-test terdapat perubahan atau peningkatan pengetahuan 40% maka 
dapat dikatakan terjadi perubahan perilaku dan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa Bojong 
Murn    

                                   
  

 
              

Keberhasilan program mencapai 87,5% maka dikatakan berhasil karena melebihi 80%, keberhasilan program 
juga tergambar dengan adanya bukti produk gula kristal herbal sesuai pada Gambar 3  dimana tim pengolahan 
mampu dan terampil dalam mengolah hasil pertanian yaitu gula kristal herbal. Pada pengolahan ini bahan herbal 
yang digunakan adalah jahe, serai, cabe jawa, cengkeh dan secang.  Sebagian tanaman merupakan jenis tanaman 
yang ditanam oleh tim budidaya karena pengadaan bahan baku dalam produksi merupakan kegiatan yang penting. 
Produksi dilakukan sebanyak tiga kali mendapatkan gula kristal herbal 15 Kg, kemudian dikemas  dalam kemasan 
200 gram menjadi  75 bungkus. Harga jual produk Rp. 20.000 per kemasan yaitu 108% margin dari HPP produk, 
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dimana hasil perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) per produk adalah  Rp. 9.620. Produk yang terjual sampai 
saat ini mencapai 30% yaitu sebanyak 22 bungkus kemudian ada produk yang dijadikan sampel dan diikuti pameran 
sebanyak 13% atau 10 bungkus dan sisanya belum terjual. Pemasaran dilakukan secara online dan offline, 
pemasaran online dilakukan melalui promosi pada grup whatsapp, social media seperti instagram dan facebook, 
serta pada market place shopee seperti pada Gambar 4. Kegiatan pemasaran offline yaitu promosi pada warga 
sekitar, kerabat dan teman. 

Tahap ketiga adalah evaluasi kegiatan, pada tahap ini didapatkan beberapa hal yang perlu dilakukan 
perbaikan yaitu :  

1. Lokasi penanaman yang cukup jauh dari rumah warna menghambat proses budidaya untuk selanjutnya dapat 
digunakan lahan pekarangan rumah bagi tanaman jahe dan sereh wangi. 

2. Penyuluhan dan praktek gula dilaksanakan dengan lancar dan menggunakan metode yang jelas sehingga hasil 
yang didapatkan menggambarkan keberhasilan terlaksananya program kegiatan pemberdayaan, yang menjadi 
hambatan yaitu adanya peserta lansia yang buta huruf sehingga pada hasil pre-test dan post-test tidak di ambil 
dari seluruh peserta yang seharusnya hadir, yaitu 10 orang.  

3. Kegiatan pemasaran secara online belum maksimal karena belum menguasai digital marketing. Perlu dilakukan 
pelatihan terpisah mengenai digital marketing secara continue. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksankan di Desa Bojongmurni dikatakan berhasil,  terukur 
dengan adanya perubahan yang terjadi baik dalam program budidaya tanaman herbal ataupun pengolahan gula 
kristal herbal yaitu bukti fisik program dan non fisik. Bukti fisiknya yaitu adanya tanaman herbal yang dibudidayakan, 
dan produk gula kristal herbal. Bukti non fisik yaitu adanya peningkatan keterampilan dan pengetahuan  masyarakat 
khususnya pengolahan gula kristal herbal yaitu mencapai 87,5% dan peningkatan pendapatan masyarakat dari hasil 
penjualan produk yang dihasilkan. 
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TABEL DAN GAMBAR 

 

       
Sumber : Kegiatan PHP2D HIMATIP (2021) 

Gambar 1 Kegiatan Budiaya Tanaman Herbal 

       

Sumber : Kegiatan PHP2D HIMATIP (2021) 

Gambar 2 Kegiatan Pengolahan Gula Kristal Herbal 

        
Sumber : Kegiatan PHP2D HIMATIP (2021) 

Gambar 3 Produk Gula Kristal Herbal 

 

                            
Sumber : Kegiatan PHP2D HIMATIP (2021) 

Gambar 4 Pemasaran di Market Place Shopee 
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Kurniadi1, Nia Campakasari2, Novitasari3, Siti Nurhania4, Wahyu Sigit Widiatmoko5, Delfitriani6 
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Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720 Indonesia 

Co Author: Kurniadi. E-mail: kurkurniadi24@gmail.com 

Abstrak 

Permasalahan pada penelitian ini dikarenakn CharNeem Organic sebagai merek produk sabun muka yang baru 
berdiri sehingga jaringan pemasarannya yang masih terbatas di wilayah sekitar tempat produksi yaitu di wilayah 
Ciawi, Bogor dan Cicurug, Sukabumi. Munculnya berbagai merek sabun muka yang tersebar di pasaran membuat 
persaingan pasar produk semakin ketat. Apalagi beberapa merek tersebut merupakan produk dari perusahaan besar 
dan ternama yang menawarkan keunggulan dan harga yang lebih terjangkau membuat perusahaan kecil dan 
menengah seperti CharNeem Organic semakin terancam posisinya dalam persaingan pasar. Tujuan penelitian 
menggunakan pendekatan business model canvas (BMC) adalah untuk melihat gambaran besar dari rancangan 
model pengembangan bisnis kedepan namun tetap lengkap dan mendetail, sehingga lebih mudah dalam 
menganalisis permasalahan bisnis yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancar 
dengan pendekatan business model canvas dengan tujuh informan kunci untuk mendapatkan data penelitian. Hasil 
penelitian membuat rancangan model pengembangan bisnis CharNeem Organic ke depan dengan pendekatakan 
business model canvas , ide perencanaan ini bertujuan untuk melakukan inovasi yaitu pada elemen key activities 
yaitu dengan menciptakan varian produk CharNeem Organic, legalitas keamanan produk dari BPOM dan LPPOM 
MUI, dan memperluas jaringan pemasaran, elemen channels dengan memanfaatkan marketplace (shopee dan 
tokopedia) dan media sosial (instagram dan whatsApp). 

Kata Kunci: Business Model Canvas, Pengembangan Bisnis 

 

Abstract 

The problem in this research is that organic charneem as a brand of facial soap has just been established so that its 
marketing network is stiil limited in the area around the production site, namely in the ciawi, Bogor and Cicurug, 
Sukabumi areas. The emergence of various brands of facial soap spread on the market makes the product 
comprtition, some of these brands are products from large and well-known companies that ofter advantages and at a 
more affordable price, making small and medium-sized companies such as CharNeem Organic increasingly 
threatened their position in market competition. The purpose of this research using the business model canvas 
(BMC) approach is to see the big picture of the future business development model design but still complete and 
detailed, making it easier to analyze business problems that occur. This study uses a qualitative method through 
interviews with a business model canvas approach with seven key informants to obtain research data. The results of 
the research design a future organic charneem business development model with a business model canvas 
approach, this planning idea aims to innovate, namely the key activities elements, namely by creating organic 
charneem product variants, product security legality (BPOM and LPPOM MUI), and expanding the network. 
marketing, channel elements by utilizing the marketplace (shopee and  tokopedia) and social media (instagram and 
whatsapp). 

Keywords:  Business Development , Business Model Canvas 
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I. PENDAHULUAN 

Memasuki era industri 4.0 persaingan bisnis diantara perusahaan sangat ketat bahkan persaingan tersebut 
terjadi diantara pelaku usaha UMKM, salah  satunya yaitu bisnis pada bidang kosmetik. Dikutip dari 
mediaindonesia.com (2021), menurut Fungsional Analis Kebijakan Muda Kementerian Perindustrian, Fitria 
Rahmawati, bahwa pada tahun 2016 jumlah ekspor produk kosmetik lokal mencapai 470,3 juta dollar AS, pada 
tahun 2018 naik menjadi 556,31 juta dollar AS, namun pada 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi 506,56 juta 
dollar AS. Dan dikutip dari Antara (2021), menurut Direktur Jendral Industri Kecil Menegah dan Aneka (IKMA) 
Kementrian Perindustrian, Gati Wibawaningsih, bahwa pada tahun 2020 sektor kosmetik mengalami pertumbuhan 
yang signifikan sebesar 1,92 persen dari total 9,39 persen. Dikarenakan seiring dengan pemulihan ekonomi dan 
penangan virus covid-19 dengan dilakukannya vaksinasi, sehingga industri kosmetik mulai membaik dan penjualan 
mulai meningkat, salah satunya adalah produk sabun cuci muka. Oleh sebab itu perusahan dituntut untuk selalu 
berkembang dengan cara membuat inovasi dan membangun strategi-strategi yang baru untuk menghasilkan model 
bisnis yang efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan tersebut.  

CharNeem Organik adalah salah salah satu produk sabun muka  dengan bahan dasar organik yaitu neem 
oil dan bamboo charcoal yang memiliki keunggulan untuk menghilangkan jerawat, menyamarkan bekas jerawat, 
mengangkat kotoran atau debu pada wajah, melembabkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan aman 
digunakan untuk kulit sensitif. Sebagai merek produk sabun muka yang baru berdiri jaringan pemasaran produk 
CharNeem Organic masih terbatas diwilayah sekitar tempat produksi yaitu diwilayah Ciawi, Bogor dan Cicurug, 
Sukabumi. Selain itu, munculnya berbagai merek sabun muka yang tersebar di pasaran membuat persaingan pasar 
produk semakin ketat.  Apalagi beberapa merek tersebut merupakan produk dari perusahaan besar dan ternama 
yang menawarkan keunggulan dan harga yang lebih terjangkau membuat perusahaan kecil dan menengah seperti 
CharNeem Organic semakin terancam posisinya dalam persaingan pasar. Sehingga perlu adanya sebuah 
rancangan model pengembangan bisnis kedepan yang memadai agar CharNeem Organic dapat bersaing dengan 
produk-produk tersebut.  

Pendekatan model bisnis yang dapat digunakan dalam merancang model pengembangan bisnis kedepan 
adalah Business model canvas (BMC). Menurut  Osterwalder & Pigneur (2010 dalam Indriany & Indriyani, 2017) 
Business model canvas (BMC) merupakan suatu srategi manajemen yang digunakan untuk merancang 
perencanaan bisnis berdasarkan proposisi nilai usaha, produk, konsumen dan keuangan. Business model canvas 
(BMC) mempunyai keunggulan pada analisis model bisnis yaitu mampu mendeskripsikan secara sederhana serta 
menyeluruh terhadap kondisi perusahaan saat ini sesuai segmen konsumen, value yang ditawarkan, jalur 
penawaran nilai, korelasi dengan pelanggan, aliran pendapatan, aset penting, mitra kolaborasi, dan struktur biaya. 
Dengan ini, dapat membantu perusahaan CharNeem Organic untuk melihat gambaran besar dari rancangan model 
pengembangan bisnis kedepan namun tetap lengkap dan mendetail, sehingga lebih mudah dalam menganalisis 
permasalahan bisnis yang terjadi. 

 

 

 

II. METODOLOGI 

Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan untuk penelitian ialah kuisioner dan beberapa alat pendukung dalam pengambilan data 
business model canvas. Bahan yang digunakan dalam penelitian ialah facial wash CharNeem Organic. 

  

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara dengan 
pendekatan business model canvas yang dilakuakan terhadap responden. Menurut Suryabrata (2008 dalam Putra & 
Prabawani, 2020),  penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan terkait dengan keadaan, prilaku, 
pandangan kelompok atau individu dan prosedur dari sistem pemikiran maupun kejadian dengan tujuan menjelaskan 
gambaran secara sistematik dan analitik dalam proses pemecahan masalah yang terjadi.  

 Pada tahapan perencanaan bisnis model canvas, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu 
menentukan hipotesis awal komponen-komponen dalam business model canvas untuk usaha produk CharNeem 
Organic. Kemudian komponen-komponen tersebut diuji kesesuiannya untuk mendapatkan perubahan-perubahan 
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perbaikan komponen-komponen businees model canvas berdasarkan data kuisioner. Setelah penyusunan hipotesis 
awal, kemudian melakukan pengujian hipotesis dan verifikasi business model canvas.  

Metode Pengolahan Data 

Pada penelitian ini metode yang dilakukan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. 
Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran informasi, penjelasan, dan kondisi yang 
berkaitan dengan obyek penelitian secara faktual, akurat dan sistematis. Metode yang dilakukan yaitu melalui 
wawancara dan FGD (Focus Group Discussion) dengan menggunakan pendekatan business model canvas yang 
dilakukan terhadap responden. Pengujian hipotesis dilakukan dengan konfirmasi kepada konsumen secara 
langsung. Konfirmasi dilakukan dengan test the problem dan test the solution kepada konsumen dan penjualan 
produk (Blank & Dorf, 2012). Business model canvas dikembangkan oleh Osterwalder dan Pigneur terdiri dari 
sembilan komponen bisnis sebagai berikut. 

1. Customer segment (CS), yaitu menentukan segmen target customer dari produksi edamame goreng yang akan 
dikembangkan. 

2. Value proposition (VP), yaitu memperkirakan kebutuhan customer yang sudah diidentifikasi pada customer 
segment. 

3. Customer relationship (CR), yaitu mendefinisikan hubungan antara sektor usaha dengan customer. 
4. Channel (CH), yaitu suatu cara untuk mencapai customer. 
5. Revenue stream (RS), yaitu representasi dari jalur penerimaan uang yang akan diterima dari setiap customer 

segment. 
6. Key resource (KR), adalah sumber daya utama yang menjelaskan mengenai asset terpenting yang diperlukan 

dalam membuat model bisnis, 
7. Key activities (KA), adalah kegiatan utama. 
8. Key partners (KP), adalah kunci kemitraan yang menjelaskan jaringan pemasok dan mitra. 
9. Cost structure (CR), adalah struktur biaya yang menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan. 
 

(Herawati et al., 2019) 

Penelitian ini dilakukan pada produk CharNeem Organic yang beralamatkan di Jalan Cibalok No. 40, RT 05, 
sindangsari, Kec. Bogor Tim,  Kota Bogor, Jawa Barat 16146. Key informan dalam penelitian ini yaitu 1 orang CEO 
dari CharNeem Organic, 1 orang bagian pemasaran, 1 orang bagian produksi, 3 orang pelanggan dan 1 orang 
supplier. Data primer diperoleh peneliti melalui kegiatan wawancara secara langsung dengan key informan. 
Sedangkan data sekunder peneliti dapatkan melalui jurnal yang terkait dengan business model canvas . Peneliti 
melakukan verifikasi business model canvas dilakukan dengan cara penjualan produk kepada konsumen baik 
melalui online maupun secara langsung. Penjualan online dilakukan dengan menggunakan marketplace shopee dan 
tokopedia serta menggunakan media sosial seperti instagram dan whatsApp. Sedangkan penjualan langsung 
kepada konsumen dari pengujian solusi. Tempat penjualan produk CharNeem Organic adalah di pasar ciawi atau 
daerah sekitar ciawi dan pasar cicurug atau daerah sekitar cicurug. Hasil verifikasi model bisnis dimasukkan ke 
dalam komponen-komponen bisnis dalam business model canvas .

 

 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

CharNeem Organic merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang  perawatan kulit dengan produk 
facial wash. Saat ini CharNeem Organic menggunakan model bisnis dengan memanfaatkan peran media sosial dan 
marketplace seperti (shopee, tokopedia dan instagram) untuk penjualan secara online dan untuk penjualan offline 
dilakukan di koperasi kampus. Modul bisnis yang dijalankan produk Charneem Organic adalah  business to business  
dimana kami memperluas jaringan reseller untuk bergabung dan menjual kembali produk Charneem dan kami juga 
menggunakan modul bisnis  business to customers  dimana produk secara pribadi akan digunakan langsung oleh 
konsumen seperti para remaja, dewasa dengan gender wanita maupun pria. Produk charneem juga menawarkan 
nilai yang lebih dengan menggunakan sistem COD ( Cash on delivery ) dimana konsumen dapat membayar produk 
ketika barang sampai dan produk langsung diantar ke konsumen agar memudahkan konsumen. Kegiatan promosi 
prodak charneem di publikasikan menggunakan media online seperti media sosial (instagram) dan marketplace 
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(shopee dan tokopedia). Dalam menjalankan bisnis charneem dengan sistem delivery yang diantarkan oleh jasa 
pengiriman yang di pesan konsumen di luar bogor akan menggunakan JNT dan JNE. 

Kegiatan bisnis yang dilakukan dalam oprasional bisnis prodak charneem yang pertama adalah pengadaan 
bahan baku dari pemasok. Dalam pembelian bahan baku melalui marketplace dikirim melalui jasa pengiriman dan 
bahan baku yang dibeli di pemasok terdekat dengan menggunakan jalur darat sepeda motor. Setelah pengadaan 
bahan baku sudah lengkap dilakukan produksi  pembuatan facial wash dengan mensterilkan alat dan menyiapkan 
bahan untuk diproduksi. prodak yang sudah jadi akan dicek dan di lakukan pengemasan dan disimpan lalu di 
distribusikan kepada konsumen. Bagian keuangan bertanggung jawab untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran 
pada produksi dan penjualan. 

Sumber daya yang dimiliki CharNeem Organic yang berupa bahan baku terdiri dari bahan baku neem oil, 
bamboo charcoal, minyak zaitun, minyak bunga matahari, minyak kelapa dari pemasok melalui pemesanan di 
marketplace. Sedangkan Sumber daya manusia yang dimiliki oleh CharNeem Organic dalam menjalankan 
operasional bisnisnya saat ini yaitu terdiri dari beberapa bagian yaitu bagian distribusi dan pengadaan, produksi dan 
pengemasan, quality control, customer service dan marketing, dan desain. Sedangkan sumber daya intelektual yang 
dimiliki CharNeem Organic saat ini yaitu berupa hak merek, kemitraan. Sumber daya fisik yang dimiliki serta 
dibutuhkan dalam operasional bisnis CharNeem Organic yaitu meliputi kantor yang didalamnya termasuk gudang 
persediaan, tempat alat dan bahan, serta tempat produksi. Sedangkan sumber daya finansial yang dimiliki oleh 
CharNeem Organic saat ini yaitu berupa kas.  

 

Business model canvas CharNeem Organic 

Key Resource 

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh CharNeem Organic dalam menjalankan operasional bisnisnya saat ini yaitu 
terdiri dari beberapa bagian yaitu bagian produksi dan pemasaran. Sedangkan sumber daya intelektual yang dimiliki 
CharNeem Organic saat ini yaitu berupa hak merek, kemitraan, dan marketplace usaha charneem. Sumber daya 
fisik yang dimiliki serta dibutuhkan dalam operasional bisnis CharNeem Organic yaitu meliputi rumah pengolahan, 
mesin, kendaraan atau alat transportasi berupa sepeda motor. Sedangkan Sumber daya finansial yang dimiliki oleh 
CharNeem Organic saat ini yaitu dana personal dan hibah dikti. 

 

Key activities 

Aktivitas yang dilakukan dalam menjalankan operasional bisnis CharNeem Organic diantaranya yaitu meliputi 
kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk CharNeem Organic, pengemasan produk, pengecekan nilai ph, 
promosi dan pemasaran, penjualan dan distribusi produk kepada konsumen. Dalam melakukan kegiatan produksi 
berupa pengolahan bahan baku, pengemasan, pengecekan nilai pH yang dilakukan oleh bagian tim produksi. 
Sedangkan bagian promosi dan pemasaran CharNeem Organic dilakukan melalui media online berupa instagram 
dan marketplace (shopee dan tokopedia). Saluran distribusi CharNeem Organic juga melalui instagram, shopee, 
tokopedia dan whatsapp. 

 

Customer segments 

Segmentasi pelanggan yang dilayani oleh CharNeem Organic saat ini diperuntukan kepada para remaja. Jika dilihat 
berdasarkan pelanggan, sebagian besar pelanggan CharNeem Organic merupakan remaja dengan jenis kelamin 
perempuan yang memiliki kebutuhan dalam merawat kulit wajah (skincare). 

 

Value propositions  

Nilai yang ditawarkan oleh CharNeem Organic adalah bahan baku utamanya berupa organic yang terdiri dari 
charcoal bambu dan minyak nimba. Tidak hanya itu, CharNeem Organic juga memiliki nilai lebih yaitu produk facial 
wash-nya yang dapat menyerap minyak berlebih dan melembabkan kulit. CharNeem Organic memberikan promo 
dan layanan baik secara langsung maupun online yang dapat diakses melalui whatsapp, instagram, dan marketplace 
(shopee dan tokopedia). 

 

Channels 
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Channels yang digunakan oleh CharNeem Organic dalam menjangkau konsumennya ada dua yaitu melalui akun 
bisnis online pada media sosial instagram, dan marketplace (shopee dan tokoprdia) dan offline melalui koperasi 
kampus atau warung yang dapat dijangkau oleh sekitar kampus dan koperasi. Channels yang digunakan oleh 
CharNeem Organic termasuk kedalam tipe owned media, dimana sarana ini dimiliki dan dikembangkan sendiri oleh 
pemilik usaha dalam menawarkan dan menyampaikan nilai yang dimiliki oleh CharNeem Organic kepada konsumen.  

 

Customer Relationship 

Kategori hubungan yang terbentuk antara CharNeem Organic  dengan pelanggannya merupakan layanan otomatis 
dan bantuan personal. Dimana interaksi ini terbentuk dari adanya interaksi antara penjual dan pelanggan tersebut. 
Interaksi ini masih tergolong pasif karena hubungan yang terbentuk masih berssifat satu arah dimana hubungan 
yang terjadi hanya ketika pelanggan melakukan komunikasi atau melontarkan pertanyaan kepada admin. Namun jika 
pelanggan tidak bertanya interaksi ini tidak akan terjadi. Tidak hanya itu, interaksi ini hanya terjadi pada media 
pemasaran CharNeem Organic yang berbasis media sosial.  

 

Key Partnership 

Dalam menjalankan oprasional bisnisnya CharNeem Organic menjalin kerjasama dengan beberapa mitra penjualan 
seperti sumber kimia, smartherbalid, dan koperasi kampus. Mitra sumber kimia dan smartherbalid termasuk kedalam 
mitra untuk memenuhi bahan baku dalam pengolahan produk CharNeem Organic. Kerja sama dengan mitra 
koperasi kampus dalam penjualan kembali produk CharNeem Organic. 

 

Revenue Streams 

Saat ini sumber pendapatan dari CharNeem Organic lebih banyak diperoleh melalui total pendapatan selama satu 
bulan (recruring revenues). Namun CharNeem Organic juga masih tetap memiliki sumber pendapatan yang berasal 
dari sistem sekali bayar dalam satu transaksi (transaction revenues). Cara yang digunakan oleh CharNeem Organic 
dalam memperoleh pendapatan ialah penjualan melalui online store dengan harga Rp 25.000/pcs dan keuntungan 
Rp 8000/pcs. Sedangkan penjualan melalui offline store (koperasi kampus) dengan harga Rp 23.000/pcs dengan 
keuntungan Rp 6000/pcs. 

 

Cost Structure 

Karakteristik biaya pada operasional bisnis CharNeem Organic terdiri dari biaya tetap (fix cost), Biaya variabel 
(variabel cost), dan overhead cost. Biaya tetap pada CharNeem Organic terdiri dari biaya sewa rumah pengolahan, 
biaya listrik. Biaya tidak tetap terdiri dari biaya pembelian bahan baku, biaya pemeliharaan, biaya pengemasan dan 
biaya bahan bakar.  

 

Business model canvas CharNeem Organic Baru 

Key resource 

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh CharNeem Organic dalam menjalankan operasional bisnisnya saat ini yaitu 
terdiri dari beberapa bagian yaitu bagian produksi dan pemasaran. Sedangkan sumber daya intelektual yang dimiliki 
CharNeem Organic saat ini yaitu berupa hak merek, kemitraan, dan marketplace usaha charneem. Sumber daya 
fisik yang dimiliki serta dibutuhkan dalam operasional bisnis charneeem organic yaitu meliputi rumah pengolahan, 
mesin, kendaraan atau alat transportasi berupa sepeda motor. Sedangkan Sumber daya finansial yang dimiliki oleh 
CharNeem Organic saat ini yaitu dana personal dan hibah dikti. 

 

Key Activities 

Aktivitas yang dilakukan dalam menjalankan bisnis CharNeem Organic meliputi kegitan pengadaan bahan baku dari 
supplier, kegiatan produksi dan pengemasan produk, pengecekan quality control produk, promosi dan pemasaran, 
penjualan dan distribusi kepada konsumen. Dalam mengembangkan model bisnis ke depan CharNeem Organic 
perlu untuk menciptakan akyivitas baru berupa penambahan jaringan pemasaran dengan merekrut reseller di 
beberapa kota besar di Indonesia. Melakukan inovasi produk dengan menambah varian pada produk CharNeem 
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Organic dan memberikan jaminan keamanan produk berupa legalitas produk yang telah terdarftar di BPOM dan 
LPPOM MUI serta membuka layanan konsumen. 

 

Customer Segments 

Segmentasi pelanggan yang dilayani oleh CharNeem Organic saat ini diperuntukan kepada para remaja. Dalam 
mengembangkan bisnis ke depan CharNeem Organic perlu untuk mengembangkan segmen remaja dan dewasa. 
Hal ini dilakukan untuk menghindari persaingan disegmen pasar yang sama dengan kompetitor yaitu pada segmen 
usia 18-30 tahun.  

 

Value Propositions 

Nilai yang ditawarkan oleh CharNeem Organic adalah bahan baku utamanya berupa organic yang terdiri dari 
charcoal bambu dan minyak nimba. Tidak hanya itu, CharNeem Organic juga memiliki nilai lebih yaitu produk facial 
washnya yang dapat menyerap minyak berlebih dan melembabkan kulit. CharNeem Organic memberikan promo dan 
layanan baik secara langsung maupun online yang dapat diakses melalui whatsapp, instagram, dan marketplace 
(shopee dan tokopedia). Dalam mengembangkan bisnis ke depan CharNeem Organic dibutuhkan penciptaan nilai 
baru berupa penambahan varian produk CharNeem Organic dan memberikan kesempatan pada setiap pelanggan 
CharNeem Organic untuk menjadi reseller produk CharNeem Organic. 

 

Channels 

Channels yang digunakan oleh CharNeem Organic dalam menjangkau konsumennya ada dua yaitu melalui akun 
bisnis online pada media sosial instagram, dan marketplace (shopee dan tokoprdia) dan offline melalui koperasi 
kampus atau warung yang dapat dijangkau oleh sekitar kampus dan koperasi. Sehingga dalam mengembangkan 
bisnis kedepan CharNeem Organic perlu mengembangkan kegiatan penjualan offline dengan memanfaatkan reseller 
untuk menawarkan produk CharNeem Organic secara langsung (direct selling) kepada konsumen, melakukan 
promosi produk dengan membuat konten iklan berupa video review produk dan pembuatan brosur, serta 
memberikan promo-promo menarik kepada konsumen baik secara offline maupun secara online. 

 

Customer Relationship  

Kategori hubungan yang terbentuk antara CharNeem Organic  dengan pelanggannya merupakan layanan otomatis 
dan bantuan personal. Dimana interaksi ini terbentuk dari adanya interaksi antara penjual dan pelanggan tersebut. 
Dalam mengembangkan model bisnis ke depan CharNeem Organic perlu untuk menambahkan adanya program 
voucher gratis ongkir dan promo di tanggal-tanggal tertentu. 

 

Key Partnership 

CharNeem Organic menjalin kerjasama dengan beberapa pihak dengan mitra supplier dan bekerjasama dengan 
reseller. Dalam mengembangkan bisnis kedepan CharNeem Organic dengan menambah jumlah supplier bahan 
baku untuk meningkatkan jumlah produksi produk CharNeem Organic serta memperluas jaringan pemasaran 
dengan cara memperbanyak mengajak resseler baru untuk bergabung dengan bisnis CharNeem Organic. 

 

Revenue streams 

Sumber pendapatan CharNeem Organic diperoleh melalui penjualan ssecara online maupun offline yang bersifat 
berulang. Selain itu, CharNeem Organic mendapatkan sumber pendapatan lain berupa biaya pengiriman produk 
kepada konsumen, pendapatan hasil dari transaksi satu kali (transaction revenues). 

 

Cost Structure 

Karakteristik biaya pada operasional bisnis CharNeem Organic terdiri dari biaya tetap (fix cost), Biaya variabel 
(variabel cost), dan overhead cost. Biaya tetap pada CharNeem Organic terdiri dari biaya sewa rumah pengolahan, 
biaya listrik. Biaya tidak tetap terdiri dari biaya pembelian bahan baku, biaya pemeliharaan, biaya pengemasan dan 
biaya bahan bakar Dalam mengembangkan bisnis ke depan CharNeem Organic perlu untuk menambahkan alokasi 
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biaya untuk perencanaan membuka cabang toko di daerah lain, serta alokasi biaya untuk biaya tak terduga seperti 
biaya oprasional

 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

 Berdasarkan penelitian dan analisis yang diperleh dari penelitian mengenai analisis pengembangan bisnis 
CharNeem Organic melalui pendekatan BMC, maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain: 

1. Gambaran model bisnis yang dijalankan CharNeem Organic menggunakan model bisnis dengan 
memanfaatkan peran medial sosial dan marketplace seperti (shopee, tokopedia, dan instagram) untuk 
penjualan secara online dan untuk penjualan offline dilakukan di koperasi kampus dan diwilayah sekitar tempat 
produksi yaitu diwilayah Ciawi, Bogor dan Cicurug, Sukabumi. 
 

2. Dalam mengembangkan bisnis ke depan CharNem Organic menggunakan pendekatan business model canvas 
ide perencanaan berfokus pada beberapa titik pusat yaitu pada elemen key activities dengan menciptakan nilai 
baru berupa penambahan varian produk CharNeem Organic, menjamin keamanan legalitas produk (BPOM 
dan LPPOM MUI) dan memperluas jaringan pemasaran; key partner dengan  memberikan kesempatan pada 
setiap pelanggan CharNeem Organic untuk menjadi reseller; serta channels  yaitu mengembangkan kegiatan 
penjualan offline dengan memanfaatkan reseller untuk menawarkan produk CharNeem Organic secara 
langsung (direct selling) kepada konsumen, melakukan promosi produk dengan membuat konten iklan berupa 
video review produk dan pembuatan unsur brosur, serta memberikan promo-promo menarik kepada konsumen 
baik secara offline maupun secara online. Dalam mengembangkan bisnis kedepan CharNeem Organic dengan 
menambah jumlah supplier bahan baku untuk meningkatkan jumlah produksi produk CharNeem Organic serta 
memperluas jaringan pemasaran dengan cara memperbanyak mengajak reseller baru untuk bergabung 
dengan bisnis CharNeem Organic. 
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TABEL DAN GAMBAR 

Sumber : Strategyzer (2021) 

Gambar 1  Komponen Bisnis pada Business Model Canvas 
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Sumber : Data primer yang diolah (2021) 

Gambar 2 Alternatif  Model  BMC Pengembangan Bisnis CharNeem Organic ke Depan 
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Abstrak 

Latar Belakang: Health Care (Pelayanan Kesehatan)atau perawatan untuk 

kesehatan  adalah merupakan bagian pelaksanaan hak asasi manusia yang harus 

diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan  merupakan karunia Allah SWT.,dan 

pelaksanaanya harus dilindungi oleh negara untuk menjunjung harkat dan 

martabat kemanusiaanya. Pelayanan kesehatan yang baik merupakan jaminan 

perlindungan hukum dan kepastian hukum guna mencapai Tujuan Negara RI 

sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Tahun !945 Alinea Ke-empat. 

Tujuan: Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan   

health care dalam masyarakat, dan mengetahui hambatan-hambatan yang timbul 

dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia dalam menerima pelayanan 

kesehatan untuk kepastian hukum.   

Metodologi: Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

normative yaitu, suatu penelitian yang mengkaji penerapan hukum yang berlaku 

dalam masyarakat berdasarkan teori serta konsep sesuai norma hukum yang 

digunakan dan diberlakukan bagi seluruh masyarakat dalam menerima health 

care. Dalam penelitian ini juga digunakan metode penelitian hukum empiris 

sebagai pelengkap untuk pengumpulan data - data penelitian. 

Hasil: Kesimpulan dari penelitian bahwa kebijakan health care dalam masyarakat 

belum maksimal dapat dilaksanakan dengan baik yang disebabkan oleh beberapa 

faktor pelayanan kesehatan karena adanya hambatan-hambatan dalam 

mewujudkan perlindungan hukum dan kepastian hukum masyarakat dalam 

peningkatan kesehatan guna mencapai tujuan Negara kesatuan Republik 

Indonesia. 

Kata Kunci: Kebijakan, Health Care, Hukum, Hak Asasi Manusia 
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I. PENDAHULUAN 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke- IV 

memiliki tujuan yang mulia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) khususnya bagi Semua Warga Negara Indonesia harus turut serta l 

mewujudkan tujuan Negara Republik Indoenisia.  

           Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 bahwa: Negara 

Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan Pasal ini memiliki makna 

yang sangat jelas bahwa segala tindakan dan perbuatan manusia khususnya 

Pemerintah Republik Indonesia dan Warga Negara Indonesia dalam segala 

aktivitasnya harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku sebagai 

bagian terwujudnya cita-cita luhur Bangsa Indonesia. 

Untuk mewujudkan tujuan negara dan melaksanakan peraturan-

peraturan hukum yang berlaku saat ini tidaklah mudah, hal ini perlu 

adanya dukungan dari berbagai pihak dan bukan hanya tugas negara dan 

Pemerintah, masyarakat sebagai warga negara Indonesia ikut andil untuk 

mewujudkan apa yang menjadi cita-cita luhur dan tujuan negara RI. 

Salah satu yang menjadi tujuan dari Negara yang harus diwujudkan 

adalah memberikan health care dalam bidang kesehatan sebagai salah satu 

perwujudan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam 

pemeliharaan kesehatan bagi warga Negara sebagai bagian dari 

masyarakat yang ada di Indonesia. 
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II. METODOLOGI 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

normative yaitu, suatu penelitian yang mengkaji penerapan hukum yang 

berlaku dalam masyarakat berdasarkan teori serta konsep sesuai norma 

hukum yang digunakan dan diberlakukan bagi seluruh masyarakat dalam 

menerima health care. Dalam penelitian ini juga digunakan metode 

penelitian hukum empiris sebagai pelengkap untuk pengumpulan data - 

data penelitian. 

III. PEMBAHASAN 

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, bahwa 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi 

manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu 

diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-haknya yang 

sudah diberikan oleh hukum.
1
 

Secara harfiah HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia, 

bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu HAM harus dihormati, 

dilindungi dan dipenuhi, tidak ada suatu kuasa apapun yang dapat 

mengurangi, merampas serta mengabaikannya. Hak asasi manusia adalah 

hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata.
2
 

                                                             
1 Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2000), hlm.53 
2 Any Suryani H, “Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Wanita Beserta 

Keluarganya Bedasarkan UU.No.6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Konvensi 
Internasional Perlindungan Buruh Migran Beserta Keluarganya”, Jurnal Hukum & 
Pembangunan, Tahun ke – 46 April 2016, (Depok: FHUI, April 2016), hlm.262 – 263 
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Hak asasi manusia merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan 

filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya.Fokus utama dari 

hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia.Martabat 

manusia akan terganggu ketika mereka dan menjadi korban penyiksaan, 

menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa 

kecukupan pangan, sandang dan perumahan.
3
 

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya 

pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran,kemauan 

dan kemampuan untuk hidup sehat bagi seluruh penduduk agar dapat 

mewujudkan kesehatan yang optimal.
4
 

Definisi Hukum Kesehatan menurut H.J.J.Leenen sebagai berikut: 

Hukum kesehatan meliputi semua ketentuan hukum yang berhubungan 

dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata,hukum 

pidana,dan hukum administrative dalam hubungan tersebut.Pula pedoman 

Internasional,hukum kebiasaan dan jurisprudensi yang berkaitan dengan 

pemeliharaan kesehatan,hukum otonom,ilmu dan literature menjadi 

sumber hukum kesehatan’.
5
 

Dalam prakteknya ada suatu realita yang tidak bisa dipungkiri 

bahwa adanya tujuan Negara yang belum dapat dipenuhi dengan baik 

diantaranya dalam bidang pelayanan kesehatan,Negara belum dapat 

memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal terhadap warga 

                                                             
3 Eko Riyadi, “Hukum Hak Asasi Manusia ,Persfektif Internasional,Regional dan Nasional”,(Depok: 

RAJAWALI PERS ,PT RajaGrafindo Persada,2018),hlm.1 
4
H. Zaeni Asyhadie,”Aspek-Aspek Hukum Kesehatan Di Indonesia”(Depok:RAJAWALI 

PERS,PT.RajaGrafindo Persada,2018), hlm.3 
5 Fred Ameln, “Kapita Selekta Hukum Kedokteran’,(Jakarta:Grafikatama Jaya,1991) hlm.14 
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negaranya yang merupakan tanggungjawab Negara untuk 

mewujudkannya.
6    

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 

menentukan bahwa: Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 

mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk 

hidup produktif secara sosial dan ekonomis 

Dengan demikian dapat dipahami dalam health care pelaksanaanya 

meliputi pelayanan kesehatan promotif, pelayan kesehatan preventif, 

kuratif, rehabilitative dan pelayanan kesehatan tradisional. Untuk 

mewujudkan health care yang maksimal diperlukan dukungan dari 

masyarakat sehingga tujuan Negara dan Program Pemerintah dapat 

dilaksanakan dengan baik.  

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Health Care atau Pelayanan Kesehatan merupakan pelayanan 

kesehatan yang mengatur hubungan hukum dalam bidang kesehatan 

dimana didalamnya terdapat beberapa ketentuan hukum yang harus 

diperhatikan oleh healt receiver dan health provider yang akan 

berhubungan dengan hukum kedokteran dan rumah sakit dan atau tempat 

dimana seseorang akan menerima health care. Kebijakan Health Care 

sangat penting sebagai bagian utama didalam perlindungan hukum dan 

kepastian Hak Asasi Manusia didalam menerima pelayanan kesehatan.   

                                                             
6 Hj.Endeh Suhartini,H.Martin Roestamy dan Ani Yumarni, “Hukum Kesehatan Bagi tahanan dan 

Warga Binaan Pemasyarakatan Di Indonesia’,(Depok :Rajawali Pers,2019), hlm.3 
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Abstrak 

Latar belakang – Ekstrak kayu secang memiliki potensi sebagai indikator alami karena dapat 

berubah warna pada pH lingkungan yang berbeda. Daging ayam mudah rusak selama penyimpanan tetapi 

sulit teridentifikasi secara visual. Selama penyimpanan terjadi reaksi kimia pada daging ayam yang 

menghasilkan zat amin sehingga menyebabkan  total volatil basa meningkat. 

Tujuan – memanfaatkan ekstrak kayu kayu secang sebagai indikator pada kemasan pintar daging 

ayam 

Metodologi – Label indikator dibuat dari ekstrak secang dengan carrier kertas Whatman no 1. Daging 

ayam dimasukkan pada styrofoam yang telah diberi label indikator didalamnya dan disimpan dalam 

kulkas bersuhu 2-5°C selama 7 hari. Analisis meliputi perubahan warna label dengan pengukuran total 

RGB (Red Green Blue), uji pH daging ayam, dan uji TVB-N (Total Volatile Base-Nitrogen) daging ayam 

Hasil – Terjadinya perubahan warna label indikator pada kemasan pintar selama 7 hari penyimpanan. 

Selain itu terjadi kenaikan nilai pH dan TVB-N daging ayam. Pada hari keenam, warna label indikator 

berubah dari jingga menjadi merah muda dan nilai pH daging 6,56 dan TVB-N 2,09 mg N/100g. Hal 

tersebut mengindikasikan daging ayam berada pada mutu kritisnya 

Saran penelitian – perlu dilakukan variasi kondisi penyimpanan daging ayam pada berbagai suhu dan 

perlu pengujian lain seperti mikroba dan sensori untuk validasi penurunan mutu daging ayam 

Originalitas – kemasan pintar dengan label indikator berbasis ekstrak kayu secang mampu 

mendeteksi kerusakan daging ayam dengan terjadinya perubahan warna pada label dari jingga menjadi 

merah muda 

 

Kata Kunci: kemasan pintar, kayu secang, indikator, ayam 

I. PENDAHULUAN 

Kemasan pintar merupakan suatu sistem kemasan yang mampu mendeteksi dan memberi informasi 

sebagai pedoman untuk memperpanjang masa simpan, meningkatkan keamanan, serta kualitas yang 

berkaitan dengan produk (Nurfawaidi et al., 2018). Pada kemasan pintar terdapat sensor berupa label 

yang dapat memberikan informasi mengenai kondisi produk terkemas. Label dibuat dari zat pewarna dan 

material pembawa (carrier) yang dapat menahan indikator warna.   

Daging ayam mudah rusak karena degradasi enzimatis oleh mikroba. Kerusakan daging ayam sulit 

terindentifikasi karena tidak memberikan perubahan nyata pada bentuk visual melainkan terjadi reaksi 

yang menghasilkan gas maupun senyawa kimia lain. Bentuk kerusakan yang tidak kasat mata ini dapat 

disiasati dengan penggunaan kemasan pintar berindikator. Kemasan dengan label indikator ini merupakan 

pengembangan yang telah banyak dilakukan untuk memantau pembusukan daging dan memprediksi umur 

simpannya (Singh et al., 2018).  

Salah satu bahan yang berpotensi sebagai label indikator alami yaitu senyawa brazilin dari kayu 

secang. Senyawa brazilin pada kayu secang sifatnya sensitif terhadap perubahan pH lingkungan, pada pH 

asam berwarna kuning sedangkan pada pH basa berwarna merah keunguan (Adawiyah dan Indriati 2003). 

Hal ini menunjukkan bahwa brazilin berpotensi sebagai senyawa indikator alami. Oleh karena itu pada 

penelitian ini dikembangkan kemasan pintar dengan label indikator dari ekstrak kayu secang untuk 

mendeteksi penurunan mutu daging ayam. 

mailto:1fakih.kurniawan@unida.ac.id
mailto:2tiana.fitrilia@unida.ac.id
mailto:hikmah.nurchosida@gmail.com
mailto:4nursyawal@unida.ac.id
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Brazilin adalah senyawa pada ekstrak kayu secang. Paparan udara dan cahaya pada brazilin dapat 

menyebabkan oksidasi gugus hidroksil dari brazilin menjadi gugus karbonil brazilein. Kedua komponen 

brazilin dan brazilein merupakan tetrasiklik dengan dua cincin aromatik, satu piron, dan satu cincin lima 

karbon (Oliveira et al., 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur kimia (a) Brazilin dan (b) Brazilein (Oliveira et al., 2002). 

Brazilin dan brazilein termasuk ke dalam golongan flavonoid sebagai homoisoflavonoid (Wongsookin 

et al., 2008). Keduanya mudah larut dalam pelarut polar termasuk air, memiliki titik leleh 150ºC, dengan 

berat molekul sebesar 284,3 g/mol, memiliki pH 4,5-5,5 dan berwarna kuning-merah.  

 

III. METODE PENELITIAN 

Ekstraksi Secang (Azmi dan Nurandriea 2017) 

Serbuk secang yang telah diayak dengan ayakan 40 mesh kemudian dicampur dengan pelarut etanol 

96% dan dilakukan proses ekstraksi secara maserasi menggunakan Branson 5800 Ultrasonic Cleaning 

Bath. frekuensi 20 kHz. Proses maserasi dilakukan selama 60 menit pada tekanan atmosfer. Larutan 

ekstrak disaring dengan kertas Whatman No 1, diukur pH awal, dan kemudian diaplikasikan sebagai 

pewarna pada proses pembuatan indikator. 

Pembuatan Label Indikator (Imawan et al., 2018) 

Analisis Label Indikator pada pH berbeda (Imawan et al., 2018) 

Aplikasi Indikator pada Kemasan Daging Ayam (Modifikasi Iskandar, 2014) 

Label indikator indikator berukuran 2×2 cm diletakkan di sisi dalam styrofoam, kemudian sebanyak 

50 gram daging diletakkan pada styrofoam dan ditutup dengan cling wrap film. Sampel disimpan pada 

lemari pendingin suhu (2-5°C) selama 7 hari. Pengujian dilakukan setiap hari dengan melihat respon 

perubahan warna label dan perubahan mutu daging ayam  

 

 

 

 

                                Gambar 1. Design kemasan daging ayam. 

 

Pengukuran Warna Label Indikator (Nurfawaidi et al., 2018) 

Analisis pH Daging Ayam (Nurfawaidi et al., 2018) 

Analisis TVB-N Daging Ayam (SNI, 2009) 

Analisis Statistika 

Seluruh percobaan dilakukan tiga ulangan dan data dianalisis secara one way ANOVA dan uji lanjut 

Duncan pada taraf nyata 5%. menggunakan program SPSS 25 untuk mengetahui pengaruh penyimpanan 

terhadap nilai total RGB, pH, dan TVB-N 

 

Styrofoam 

Label indikator 
Plastic wrap 

   Daging Ayam 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ekstrak kayu secang yang dihasilkan memiliki warna kuning dengan pH 5. Menurut Azmi dan 

Nurandriea (2017) ekstrak kayu secang dalam etanol memiliki karakteristik asam (pH 2 - 6) berwarna 

kuning orange.  

 

Tabel 1. Perubahan warna label indikator ekstrak kayu secang 

Hari ke  0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Perubahan 

warna label 

        

 
Label indikator menunjukkan perubahan warna seiring dengan bertambahnya waktu penyimpanan 

daging ayam (Tabel 1). Perubahan warna dari jingga menjadi merah muda terjadi mulai hari keenam. 

Menurut Azmi dan Nurandriea (2017), ekstrak kayu secang dalam etanol memiliki karakteristik warna 

tertentu pada kondisi pH yang berbeda. Ekstrak secang dalam larutan asam (pH 2-6) berwarna kuning 

kemerahan, netral (pH 7) memiliki warna merah dan basa (pH 8-12) berwarna merah keunguan. 

Perubahan warna label indikator kemudian diukur secara kuantitatif total RGB dan dibandingkan dengan 

perubahan nilai pH dan TVB-N pada sampel daging ayam. 

 

Tabel 2. Hasil analisis label indikator dan daging ayam selama penyimpanan 

Hari ke 0 1 2 3 4 5 6 7 

Total RGB 193,6
e
 185,2

de
 181,9

de
 182,7

d
 182,3

cd
 181,8

c
 173,7

b
 164,3

a
 

Nilai pH 5,57
a
 5,78

b
 6,06

c
 6,14

cd
 6,39

e
 6,46

ef
 6,56

f
 6,72

fg
 

TVB-N  

(mg N/100g) 0
a
 0,9

b
 1,28

c
 1,87

d
 1,9

de
 1,98

de
 2,09

f
 2,35

g
 

       Ket : Notasi yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan beda nyata pada α<0.05 

 

Semakin lama penyimpanan, nilai pH dan TVB-N daging ayam menurun (Tabel 2). Menurut 

Soeparno (2005), daging ayam segar berada pada kisaran pH normal yaitu 5,5 sampai 6,0. Daging ayam 

mulai menunjukkan tanda kebusukan dengan nilai pH lebih dari 6,5 (Nitiyacassari, 2019). Oleh karena itu 

dapat diketahui bahwa daging ayam pada penyimpanan suhu kulkas mengalami kebusukan pada hari ke-6 

dengan pH 6,56 dengan nilai TVB-N 2,09 mg N/100g. Peningkatan nilai TVB-N menunjukkan semakin 

banyak NH3 yang dilepaskan daging dalam kemasan. Hal ini mengakibatkan akumulasi senyawa basa 

dalam lingkungan kemasan, sehingga suasana dalam kemasan menjadi basa. Basa yang terakumulasi 

dalam kemasan inilah yang kemudian bereaksi dengan zat warna indikator sehingga menyebabkan 

perubahan warna indikator dari jingga menjadi merah muda. 

 

V. SIMPULAN 
Kemasan pintar dengan label indikator berbasis ekstrak secang mampu menunjukkan perubahan warna 

dari jingga menjadi merah muda saat daging ayam berada pada mutu kritisnya. Pada penelitian ini terjadi 

perubaha warna label menjadi merah muda terjadi pada hari keenam dengan nilai pH daging ayam 6,56 

dan nilai TVB-N daging ayam 2,09 mg N/100g yang mengindikasikan daging ayam mulai membusuk. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Desa Sukajadi yang terletak di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, 

merupakan desa wisata yang memiliki berbagai potensi wilayah, salah satunya adalah buah pala 

yang ternyata belum dikembangkan secara optimal.  

Tujuan: Kegiatan ini bertujuan agar peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan 

pembuatan produk food and beverage, pengetahuan dan keterampilan menghitung harga jual 

produk food and beverage, serta keuntungan materi dalam upaya meningkatkan income 

generating keluarga.  

Metodologi: Pelatihan ini menggunakan pendekatan pembelajaran aktif dan juga prinsip 

pembelajaran orang dewasa, serta berpatokan pada prinsip-prinsip penyediaan waktu peserta 

aktif lebih besar dibandingkan dengan fasilitator berceramah, pendekatan mengajar yang 

bervariasi yang meliputi kerja kelompok kecil,  

Hasil: Hasil dari pelatihan ini menghasilkan produk food and beverage inovasi baru 

menggunakan bahan utama buah pala, yaitu “Chespal” (Cheese Stick Pala) dan “Mipala 

Sukajadi” (Minuman Pala Susu Kayumanis Jahe Dimix). 

Kata Kunci: buah pala, keterampilan hidup, makanan, minuman, pemberdayaan 
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I. PENDAHULUAN 

Konsep pemberdayaan masyarakat yang berbasis pelatihan life skills bagi masyarakat ekonomi bawah akan 
mampu melahirkan insan-insan yang kreatif dan berdaya saing. Dengan kreativitas life skills yang dimiliki maka 
masyarakat akan mampu menopang kesejahteraan dan mampu meningkatkan perekonomian sekaligus 
menciptakan kemandirian tanpa banyak bergantung kepada orang lain. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat 
berbasis pelatihan life skills sejatinya berorientasi pada perubahan-perubahan yang diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas sumber daya mereka. Dengan pelatihan life skills, masyarakat mendapatkan keterampilan 
hidup sesuai  dengan keahlian dan kemampuan yang mereka miliki. Keterampilan ini menjadi pendorong 
perekonomian mereka untuk kelangsungan hidup mereka. Menurut Mawardi (2012:287), life skill atau kecakapan 
hidup sebagai kontinum pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan oleh seseorang untuk berfungsi secara 
independen dalam kehidupan.   

Kabupaten Bogor merupakan kawasan yang memiliki luas areal tanaman pala terluas dan merupakan 
penghasil pala terbesar di Jawa Barat, salah satunya adalah Desa Sukajadi yang terletak di Kecamatan Tamansari, 
Kabupaten Bogor. Sebagian besar penduduk Desa Sukajadi bermata pencaharian sebagai petani, pengrajin bambu, 
industri rumahan, bengkel sepatu dan supir angkot. Buah pala di Desa Sukajadi ini ternyata belum dikembangkan 
secara optimal. Menurut warga sekitar buah pala yang menjadi hasil bumi mereka ini kurang dimanfaatkan karena 
keterbatasan pengetahuan warga untuk diversifikasi pengolahannya. Desa Sukajadi seharusnya dapat  memperoleh 
perubahan dari segi ekonomi dengan memanfaatkan buah pala tersebut dan dimanfaatkan untuk dibuat beberapa 
jenis kuliner. 

Makanan merupakan kebutuhan pokok karena tanpa makan orang tidak bisa bekerja. Maka usaha makanan 
adalah suatu usaha yang banyak digemari oleh anggota masyarakat. Berkembangnya usaha kuliner yang begitu 
pesat tentu membuat setiap orang ingin mencari peluang usaha di bidang ini. Hal ini membuat sebagaian orang yang 
belum mempunyai bekal keterampilan di bidang kuliner ingin sekali belajar ataupun memperdalam pengetahuannya 
di bidang ini, alasan ini pula yang menjadi dasar diadakannya pelatihan Food And Beverage Product. 

Tujuan dari kegiatan ini agar peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan pembuatan produk food 
and beverage, pengetahuan dan keterampilan menghitung harga jual produk food and beverage, serta keuntungan 
materi dalam upaya meningkatkan income generating keluarga. 

 

II. METODOLOGI 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten 
Bogor, pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 08.00-13.00 WIB. Pelatihan yang dilakukan menggunakan pendekatan 
pembelajaran aktif dan juga prinsip pembelajaran orang dewasa, serta berpatokan pada prinsip-prinsip penyediaan 
waktu peserta aktif lebih besar dibandingkan dengan fasilitator berceramah, pendekatan mengajar yang bervariasi 
yang meliputi kerja kelompok kecil.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini melibatkan mahasiswa dan diikuti peserta dari ibu-
ibu PKK, UMKM serta ibu-ibu rumah tangga dari Desa Sukajadi. Kegiatan terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu 
Kegiatan Pemberian Materi dan Pelatihan tentang Penentuan Harga Jual  Suatu Produk serta Kegiatan Praktek 
Pembuatan Produk Makanan dan Minuman Berbahan Dasar Buah Pala di Desa Sukajadi.  

Kegiatan pemberian materi dilaksanakan melalui tahap persiapan yaitu mengurus ijin pelaksanaan kegiatan, 
mempersiapkan ruang dan tata letak kegiatan, mengirimkan undangan untuk para pengurus PKK, pelaku UMKM dan 
para ibu rumah tangga di lingkungan Desa Sukajadi. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan cara penyuluhan, diawali 
dengan menggali pengetahuan dasar mengenai penentuan harga jual dan dilanjutkan dengan presentasi dari 
pemateri. 

Kegiatan praktek diawali dengan tahap persiapan bahan dan alat yang akan digunakan dalam pembuatan 
produk, tempat untuk demonstrasi produk, resep, display produk untuk dokumentasi dan peserta pelatihan. Tahap 
pelaksanaan diawali dengan pemberian pengetahuan mengenai produk dan memberikan resep jenis produk yang 
akan dibuat. Produk pertama yang dibuat adalah Mipala Sukajadi ( Minuman Pala Susu Kayumanis Jahe Dimix) dan 
yang kedua dibuat adalah chespal (Cheese Stick Pala). Kegiatan yang dilakukan yaitu membuat produk dan 
mengemasnya. 
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Pelatihan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) Program Studi D3 Perhotelan dengan Desa 
Sukajadi ini memberikan hasil luaran yaitu : 

1. Peserta pelatihan mampu mengetahui macam produk food and beverage khususnya dalam welcome drink 
dan snack. 

2. Peserta pelatihan mampu membuat macam produk food and beverage khususnya dalam welcome drink 
dan snack. 

3. Peserta pelatihan mampu menghitung harga jual produk food and beverage khususnya dalam welcome drink 
dan snack 

Tabel 1 Resep “CHESPAL” (CHEESE STICK PALA) 

 

Nama bahan Banyaknya Satuan Keterangan 

Tepung Segitiga 250 gram  

Tepung Tapioka 50 gram  

Tepung Maizena 25 gram  

Keju 60 gram Diparut 

Buah Pala Parut 5 Buah Diparut seperti keju 

Air Jus Buah Pala 100 gram Diblender + buah pala 3 buah 

Mentega 30 gram  

Baking Powder 1 sdt  

Susu Bubuk 1 Bungkus  

Kaldu Bubuk ¼ sdt  

Bawang Putih Halus 1 sdm  

Garam ¼ sdt  

Kuning Telur 1 Butir  

Biji Pala 2 buah Diparut pakai parutan keju 

Minyak goreng 250 ml  

Cara membuat: 

1. Siapkan bahan dan alat yang digunakan 

2. Campur dan ayak tepung terigu, tepung tapioka, tepung maizena, garam, susu bubuk dan baking powder 

3. Masukkan keju parut, buah pala parut segar dan parutan biji pala pada tepung tersebut, aduk hingga rata. 
Kemudian campurkan margarin, bawang putih halus, kaldu dan kuning telur. Uleni 

4. Masukkan air jus buah pala pada adonan. Uleni hingga kalis. Jangan terlalu lama menguleni.  

5. Ambil sedikit adonan lalu pipihkan menggunakan gilingan pasta. Potong panjangnya sesuai selera. Kemudian 
potong menggunakan settingan gilingan kwetiaw 

6. Goreng sampai kuning keemasan (tips agar cheese stick pala tetap lurus saat digoreng adalah goreng cheese 
stick sedikit-sedikit). 

                  Sumber: Penulis (2021) 
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Tabel 2 Resep “MIPALA SUKAJADI” (MINUMAN PALA SUSU KAYUMANIS JAHE DIMIX) 

 

Nama bahan Banyaknya Satuan Ket 

Buah Pala Segar 4 Buah Diiris Tipis 

Air 500 ml  

Cengkeh 20 Buah  

Kayu Manis 10 gram  

Jahe Merah Kering 10 gram  

Sereh 1 Batang Dibelah menjadi dua 

Gula Merah 120 gram  

Susu Kental Manis 30 gram  

Susu UHT 20 gram  

Cara membuat: 

1. Siapkan bahan dan alat yang digunakan 

2. Potong daging buah pala, lalu cuci bersih 

3. Rebus buah pala yang sudah diiris, cengkeh, kayu manis, sereh, jahe merah kering, dan sereh sampai 
mendidih. Biarkan agak lama agar rasanya benar-benar pekat 

4. Tambahkan garam, dan masukkan gula merah, tes rasa. 

5. Tambahkan susu kental manis dan susu UHT, bila ingin lebih manis dan gurih. 

6. Dapat disajikan hangat atau dingin (simpan dulu dalam lemari es) 

                Sumber: Penulis (2021) 

 

 

Tabel 3 Menghitung Harga Jual “CHESPAL” 

 
MENGHITUNG HARGA JUAL CHESPAL/10 pax 

Total Biaya Produksi 112.200= 11.200 

1. Biaya Bahan Rp. 32.200 

2. Biaya Operasional Rp. 7.500 

3. Biaya Kemasan Rp. 3.600 

4. Biaya Upah Rp. 30.000 

5. Biaya Sewa Tempat Rp. 10.000 

Harga Jual mengikuti pasar Rp. 12.000/125 g 

Keuntungan yang diperoleh Rp. 3.670 (31%) 

Menghitung Harga Jual dengan Mark Up 

Total Biaya Produksi Rp. 83.300/10=8.330 

Keuntungan yang diharapkan (50%) Rp. 4.165 

Harga Jual Rp. 12.500 

              Sumber: Penulis (2021) 



778 PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 ISBN: 978-602-6585-86-8                                     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                             Sumber: Penulis (2021) 
 

Gambar 1 Produk Chespal dan Mipala Sukajadi serta foto kegiatan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Sumber: Penulis (2021)  

 

Gambar 2 Pembuatan Chespal dan Praktek Menghitung Harga Jual 
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IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlangsung dengan baik,terlihat dari antusiasme peserta dalam sesi 
tanya jawab dan pada saat praktek berlangsung. Produk food and beverage inovasi baru menggunakan bahan 
utama buah pala telah diperkenalkan kepada ibu-ibu warga Desa Sukajadi. Kedua produk tersebut yaitu “Chespal” 
(Cheese Stick Pala) dan Mipala Sukajadi (Minuman Pala dengan bahan dari Susu, Kayu manis, Jahe di mix). 
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Abstrak – Pembelajaran daring atau biasa disebut Pembelajaran Jarak jauh mulai 

diterapkan sejak adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Pandemi Covid-19 

menyebabkan adanya perubahan-perubahan besar diseluruh aspek kehidupan salah satunya 

pada sistem pendidikan.  dengan adanya hal tersebut maka pemanfaatan teknologi harus bisa 

dikuasai oleh pendidik ataupun peserta didik. Teknologi berperan sebagai media dalam 

melakukan interaksi dalam pelaksanaan pembelajaran daring Selain itu teknologi juga 

berperan dalam memfasilitasi pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga 

pembelajaran tetap berlangsung meskipun tidak dilakukan secara tatap muka. sehingga 

memerlukan sistem telekomunikasi interaktif dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti 

zoom,google classroom, google meet, dan sebagainya Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa 

dimasa pandemi. Penelitian yang kami lakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

cara mengumpulkan data melalui wawancara, dan study literature. Hasil dan kesimpulan dari 

penelitian ini  menunjukan bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran daring 

mengarahkan siswa untuk mampu memunculkan tanggung jawab dan otonomi dalam belajar, 

meningkatkan kemandirian siswa dan membantu siswa untuk tetap melakukan transfer ilmu. 

Dengan diperoleh dari hasil penelitian ini diharapkan penelitian lebih lanjut diperlukan suatu 

rancangan tentang teknologi pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk menangani 

permasalahan belajar siswa dimasa pandemi. 

 Kata Kunci : Teknologi,Daring, Siswa, Belajar, Pandemi 

Abstract –; Online learning or so-called Distance Learning has been implemented since the 

Covid-19 Pandemic that hit Indonesia. The Covid-19 pandemic has caused major changes in 

all aspects of life, one of which is the education system. with this, the use of technology must 

be mastered by educators or students. Technology plays a role as a medium in conducting 

interactions in the implementation of online learning. In addition, technology also plays a role 

in facilitating educators to deliver learning material so that learning continues even though it 

is not done face-to-face. so it requires an interactive telecommunication system by utilizing 

existing technology such as zoom, google classroom, google meet, and so on. This study aims 

to analyze the use of technology in online learning on student learning outcomes during the 

pandemic. The research we conducted used a qualitative approach by collecting data through 

interviews and literature study. The results and conclusions of this study indicate that the use 

of technology in online learning leads students to be able to create responsibility and 

autonomy in learning, increase student independence and help students to continue to transfer 

knowledge. Based on this study, it is hoped that further research will need a design on 

learning technology that can be developed to deal with student learning problems during the 

pandemic. 

Keywords: Technology, Online, Students, Learning, Pandemic 
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I. PENDAHULUAN  

Pandemi covid 19 yang menyerang hamper seluruh wilayah dunia termasuk Indonesia pada tahun 2020 ini 

menyebabkan segala aktivitas harus terbatasi sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyearan covid-19. Virus 

Covid-19 ini merupakan salah satu jenis virus yang berbahaya dan mematikan sehingga pemerintah melakukan 

berbagai cara agar mampu menghentikan penyebarannya termasuk dengan menerapkan kebijakan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan disetiap daerah. Kebijakan tersebut menjadikan adanya perbahan-

perubahan besar, seperti bidang ekonomi, bidang kesehatan, maupun bidang pendidikan. 

Dalam bidang pendidikan pemerintah pun mengeluarkan sebuah kewajiban pada tanggal 24 Maret 2020 Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID, dalam Surat Edaran tersebut 

dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk 

memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh 

sendiri bertujuan untuk memenuhi standard pendidikan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dengan 

menggunakan perangkat komputer atau gadget yang saling terhubung antara siswa dan guru. Melalui pemanfaatan 

teknologi tersebut pembelajaran bisa tetap dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya teknologi informasi ini 

diharapkan pembelajaran bisa berjalan dengan baik mengingat masyarakat Indonesia saat ini mayoritas sudah 

menggunakan internet, 

Banyak sekali teknologi media pembelajaran yang berbentuk platform yang digunakan disetiap instansi 

pendidikan, pada tingkat sekolah maupun di perguruan tinggi untuk mengefektifkan proses pembelajaran yang 

dilakukan. Seperti Google Classroom, E-learning, YouTube, WAG, Edmodo, Zoom, Googlemeet dan platform 

lainnya yang mampu menjadi penunjang fasilitas belajar dari rumah. Media pembelajaran disebut juga sebagai alat 

atau sumber belajar yang dapat membantu seorang guru dalam menyampaikan pesan kepada siswa (Yunanta, 2019).  

Menurut Indriana (2011: 15) media pembelajaran dimaksudkan merupakan salah satu alat komunikasi dalam 

proses pembelajaran, dikatakan demikian karena di dalam proses pembelajaran terdapat proses penyampaian pesan 

dari pendidik kepada anak didik. 

Jadi, pembelajaran online yang diterapkan pada masa pandemi Covid19 merupakan strategi baru yang diterapkan 

untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan siswa yang dapat dilaksanakan dari rumah, 

kegiatan tersebut tidak lepas dari penggunaan media internet agar dapat efektif dalam penerapannya. Pada 

pelaksanaannya siswa dan guru tidak perlu lagi melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka di ruang 

kelas, namun kini sudah bisa belajar dengan sistem pembelajaran online.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA/ LANDASAN TEORI  

1. Corona Virus – Diseases  19 (COVID-19) 

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. 

Ada setidaknya dua jenis Coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan 

gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome 

(SARS).  ()Tanda serta gejala umum dari corona virus ialah pada gangguan pernafasan seperti demam, 

batuk serta sesak nafas. (Islabiah, dalam KOmang : 2020) 

Corona merupakan virus RNA strain tunggal positif berkapsul dan tidak bersegmen. Corona Virus bersifat 

sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat dinaktifkan oleh desinfektan mengandung klorin, pelarut 

lipid dengan suhu 560C selama 30 menit, eter, alkohol, detergen non-ionik, dan kloroform. Klorheksidin 

tidak efektif dalam me-nonaktifkan virus (Korsman, dalam Salsabila : 2020) 

Indikasi Penyebaran Coronavirus diketahui melalui droplet dan kontak dengan droplet. Prognosis pasien 

sesuai derajat penyakit, derajat ringan berupa infeksi saluran nafas atas umumnya prognosis baik tetapi bila 

terdapat Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) prognosis menjadi buruk terutama bila disertai 

komorbid usia lanjut dan mempunyai riwayat penyakit paru sebelumnya. Pencegahan utama sekaligus tata 

laksana adalah isolasi kasus untuk pengendalian penyebaran (Diah, dalam Salsabila : 2020) 

Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa 

kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas pada kedua 

paru.(Komang : 2020) 

2. Pembelajaran Online 

Menurut Dabbagh dan Ritland (dalam Komang : 2020) pembelajaran online atau daring adalah sistem 

belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi (alat bantu pendidikan), yang 

dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses 

belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang berarti. 

Pembelajaran online atau disebut juga E-learning merupakan suatu pembelajaran yang didukung oleh 

penggunaan alat dan konten digital. Pembelajaran online melibatkan beberapa bentuk interaktivitas 
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termasuk berupa interaksi online yang dilakukan antara pendidik dengan siswa. Pembelajaran ini diakses 

melalui jaringan internet, dan E-learning lebih disebut dengan pembelajaran melalui internet atau jaringan. 

(Khoerunnisa : 2020) 

E-learning merupakan salahsatu platform yang digunakan untuk menunjang berjalannya suatu pendidikan 

dari berbagai jenjang baik dari SD, SMP, SMA, maupun Perguruan Tinggi. Akan tetapi perlu kita ketahui 

juga bahwasanya elearning masih terbilang sangat baru sehingga perkembangan definisi dan implementasi 

dari sistem e-learning ini masih beragam dan masih belum mempunyai standar yang pokok. Dengan adanya 

e-learning tentu pembelajaran menjadi lebih efektif dan fleksibel bisa di akses dimana saja dan kapan saja 

asalkan ada paket internet yang mampu menjadi penunjang. (Salsabila :2020) 

Menurut Salsabila : 2020 dengan adanya elearning sebagai sarana untuk mempermudah dalam mengakses 

pembelajaran, karena memang ciri dari pembelajaran menggunakan platform e-learning adalah terciptanya 

lingkungan belajar yang flexibel dan distributed (Suartama, 2014). Dikatakan flexibel karena pembelajaran 

dengan e-learning dapat diakses dimanapun kita berada dan kapan saja, tetapi perlu kita ketahui semua 

bahwasannya pembelajaran dengan menggunakan e-learning ini memerlukan sinyal internet atau hanya 

dapat dilakukan dengan sistem dalam jaringan yang mampu menjadi pendukung seperti dengan 

menggunakan Whatsapp Grup,Zoom,Google Meet,Google Clasroom dan sebagainya 

 

 
 

III. METODE PENELITIAN/EKSPERIMEN 

Jenis peneitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Menurut Mc Milan dan Schumacher (1997) dalam 

Sandu dan Ali (2015) mendefinisikan metode kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri  dan berhubungan 

dengan orang-orang dallam bahasanya dan dalam peristilahnya. Sedangkan menrut Sandu dan Ali (2015) 

mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada 

aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian 

generalisasi. Desain rancangan penelitian disusun oleh peneliti menggunakan studi literatur dan wawancara. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN   
Hasil  

Penyebab dari meningkatnya hasil belajar siswa yang biasanya memiliki nilai kurang dari standar KKM saat 

pembelajaran tatap muka, ternyata selama pembelajaran daring dapat mencapai banyak nilai di atas KKM. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu mulai dari durasi waktu yang dibutuhkan siswa dalam menyelesaikan tugas, 

sarana dan prasarana seperti HP yang harus digunakan bergantian hingga semangat siswa yang naik turun saat 

melakukan pembelajaran daring, kebutuhan dan kondisi dari tiap siswa yang berbeda. Hal ini mendorong walimurid 

untuk tetap mengusahakan anaknya supaya tetap bisa mengikuti tugas yang diberikan sekolah. Usaha walimurid 

yang terlalu memberikan kemudahan atau memberi bantuan pada siswa dalam menyelesaikan tugas berakibat 

negatif pada perkembangan siswa kedepannya. Adapun akibat negatif yang ditemukan penulis diantaranya siswa 

akan lebih menggantungkan diri pada orang lain atau orang tuanya dalam setiap penyelesaian tugasnya, siswa lebih 

mengacuhkan tugas-tugasnya jika tidak ada pendampingan, dan siswa akan kurang percaya diri dalam setiap 

penyelesaian tugas-tugasnya. ( Yulia, Fajar, Lilil : 2021) .  

Secara umum hasil belajar siswa mengalami kenaikan, lalu dari hasil tersebut ditemukan penyebab hasil belajar 

siswa yang mengalami kenaikan atau banyak yang mencapai KKM selama pembelajaran daring daripada saat 

pembelajaran tatap muka yaitu ada peran serta orang tua yang berlebihan dalam menyelesaikan setiap tugas siswa di 

rumah. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor dari orang tua, siswa sendiri atau sarana dan prasarana 

yang terbatas. Faktor dari orang tua misalnya orang tua kurang bersabar dan telaten dalam membantu siswa 

melewati setiap proses tahapan yang harus dilalui siswa, orang tua juga mempunyai kesibukan yang padat di luar 

rumah sehingga saat mendampingi putra/putrinya di rumah juga terbatas. Hal ini mengakibatkan orang tua terburu – 

buru saat mendampingi putra/putrinya belajar di rumah sehingga orang tua berpikir jika membantu dengan langsung 

dengan memberi jawabannya saja akan mempermudah diri dan putra/putrinya saat itu. Kemudian faktor lainnya 

adalah dari siswa itu sendiri, bisa berupa perubahan interest yang cepat berubah dari yang berminat, tiba – tiba malas 

mengerjakan atau memang siswa tersebut merasa malas untuk menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh 

gurunya. Wali murid yang kurang bersabar terhadap sikap putra/putrinya tersebut, akan langsung mengambil alih 

tugasnya supaya putra/putrinya tetap tercatat telah menyelesaikan tugasnya dan mendapat hasil yang  terbaik. 

Kemudian, faktor yang terakhir adalah ketersediaan sarana dan prasarana walimurid dan siswa yang bersangkutan di 

rumah, seperti HP, laptop dan kuota serta jaringan internet yang lancar. Sarana dan prasarana selama pembelajaran 

daring ini, juga akan menentukan keberhasilan siswa termasuk emosi walimurid saat mendampingi putra/ putrinya 

belajar di rumah. ( Yulia, Fajar, Lilil : 2021) 

Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran daring terhadap proses belajar siswa dimasa pandemi sangat 

membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa, hal ini dikarenakan dalam proses belajar siswa secara 
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daring ada beberapa faktor yang ikut serta membantu siswa yaitu faktor dari orang tua, siswa sendiri atau sarana dan 

prasarana yang terbatas.  

 

Pembahasan  

 

Pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh sendiri bertujuan untuk memenuhi standard pendidikan melalui 

pemanfaatan Teknologi Informasi dengan menggunakan perangkat komputer atau gadget yang saling terhubung 

antara siswa dan guru. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut pembelajaran bisa tetap dilaksanakan dengan baik. 

Dengan adanya teknologi informasi ini diharapkan pembelajaran bisa berjalan dengan baik mengingat masyarakat 

Indonesia saat ini mayoritas sudah menggunakan internet, seperti yang dijelaskan dalam penelitian We Are Sosial, 

“Digital Reports 2020” yang dirilis pada akhir bulan Januari 2020 yang menyatakan hampir 64% penduduk 

Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet.(Astini : 2020)  

Untuk menjadikan pembelajaran daring berjalan sukses maka kuncinya adalah efektivitas, berdasarkan studi yang 

dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat 3 hal yang dapat memberikan efek terkait pembelajaran secara 

daring  yaitu  

a. Teknologi, secara khusus pengaturan jaringan harus memungkinkan untuk terjadinya pertukaran 

sinkronisasi dan asinkronisasi; siswa harus memiliki akses yang mudah (misalnya melalui akses jarak 

jauh); dan jaringan seharusnya membutuhkan waktu minimal untuk pertukaran dokumen.  

b. Karakteristik pengajar, pengajar memainkan peran sentral dalam efektivitas pembelajaran secara daring, 

bukan sebuah teknologi yang penting tetapi penerapan instruksional teknologi dari pengajar yang 

menentukan efek pada pembelajaran, siswa yang hadir dalam kelas dengan instruktur yang memliki sifat 

positif terhadap pendistribusian suatu pembelajaran dan memahami akan sebuah teknologi akan cenderung 

menghasilkan suatu pembelajaran yang lebih positif. Dalam lingkungan belajar konvensional siswa 

cenderung terisolasi karena mereka tidak memiliki lingkungan khusus untuk berinteraksi dengan pengajar.  

c. Karakteristik siswa, Leidner mengungkapkan bahwa siswa yang tidak memiliki keterampilan dasar dan 

disiplin diri yang tinggi dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik dengan metode yang disampaikan 

secara konvensional, sedangkan siswa yang cerdas serta memiliki disiplin serta kepercayaan diri yang 

tinggi akan mampu untuk melakukan pembelajaran dengan metode daring. (Roman, Paulus, Eko : 2019)  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru di SMP N 1 Wedarijaksa didapatkan 

bebeapa data seperti : 

a. Dalam pembelajaran online di SMP N 1 Wedarijaksa semua mata pelajaran sudah menggunakan 

teknologi pembelajaran daring meskipun masih ada kendalanya terutama bagi siswa  alasannya sinyal 

,kuota habis kadang ada beberapa siswa yg HP nya gantian sama orang tua nya yg pada pagi hari 

dibawa kerja orang tua. 

b. Bentuk pemanfaatan teknologi yang digunakan saat pembelajaran diantaranya seperti zoom,google 

meet dan juga google drive 

c. Pembelajaran daring menggunakan teknologi ini belum bias berjalan secara efektif namun sudah 

mampu mendorong siswa untuk tetap dan mampu belajar di rumah 

d. Sistem pembelajaran daring yang dilakukan ini pun memiliki pengaruh terhadap proses maupun hasil 

belajar siswa. Pada proses belajar siswa pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh ini mendorong 

sebagian siswa untuk mampu belajar mandiri, meningkatkan berfikir analitis dan kritis mereka namun 

ada juga yang membawa pengaruh negative pada sebagian siswa seperti malasnya siswa mengerjakan 

tugas, dan sulitnya memahami materi yang disampaikan. Sedangkan untuk hasil belajar itu sendiri juga 

sama ada yang berpengaruh ada juga yang tidak. 

 

 

V. SIMPULAN   

Untuk pemanfaatan teknologi di SMP Negeri 1 Wedarijaksa belum begitu efektif ketika menggunakan aplikasi 

seperti zoom,google meet,classroom atau dengan aplikasi lain seperti google drive dalam proses belajar siswa. 

Kendala yang dialami siswa seperti sinyal ,kuota habis kadang ada beberapa siswa yg HP nya gantian sama orang 

tua nya yang pada pagi hari dibawa kerja orang tua. Terkait hal ini Wali kelas dan Guru BK home visit untuk 

mencari solusi yang baik sesuai dengan kendala yang dihadapi siswa. 

Menurut (Ria & Umi,2020) menyebutkan bahwa pembelajaran daring menggunakan beberapa aplikasi yang 

dipakai seperti Google Classroom, Zoom, Google Meet dan Whatsapp Group pada masa pandemi COVID-19 sangat 

berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Siswa sudah melaksanakan dengan baik walaupun terkadang terkendala 

dengan sinyal. Dalam jurnal tersebut juga menjelaskan bawah ada yang merasa bosan ketika melakukan 

pembelajaran daring,ada juga yang merasa enjoy dan ini berpengaruh terhadap proses belajar siswa. 
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PENGELOLAAN LINGKUNGAN SEBAGAI SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK 

MENGHASILKAN DESA YANG BERKUALITAS 

MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT AS HUMAN RESOURCES TO 

PRODUCE QUALITY VILLAGES 

 Siti Rohmat, Riani Hidayatunnisa 

Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Jagorawi No.1, Ciawi, Kec. Ciawi, Bogor, Jawa Barat 16720 

 

Abstrak 

Pengabdian masyarakat yang kami lakukan berfokus pada lingkungan yang berada di Desa Sukaraja, khususnya di 

kampung cikiray dan perumahan Griya Soka, di tempat tersebut terdapat lahan kosong yang harus dimanfaatkan 

dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu ketua RW 06 Desa Sukaraja mengusulkan untuk mengikuti perlombaan 

“Kampung Ramah Lingkungan” yang diselenggarakan oleh bupati kabupaten bogor yaitu Hj. Ade Munawaroh Yasin, 

S.H.,M.H. Kami pun para   mahasiswa mengikuti kegiatan tersebut dengan semampu kami. 

Pelaksanaan program mencakup serangkaian kegiatan perencanaan, sosialisasi, fasilitasi, pengewasan dan 

evaluasi Kampung Ramah Lingkungan Sukaraja Hijau. Tujuan Kampung/RW lingkungan adalah pemerintah daerah, 

dunia usaha dan masyarakat setempat untuk memahami permasalahan lingkungan dan dampaknya, serta 

melakukan tindakan nyata secara proaktif yang berkontribusi kepada upaya  PPLH. Selain itu, kami pun 

mengadakan pemotongan hewan qurban secara bersama yang dibagikan kepada warga sekitar. 

Hasil dari pengabdian masyarakat tersebut ialah masyarakat yang berada dalam desa tersebut mampu mengelola 

lahan yang kosong dengan baik dan dapat mempersatukan silahturahmi antara penduduk kampung cikiray dengan 

penduduk perumahan Griya Soka. 

Abstrack 

Our community service focuses on the environment in Sukaraja Village, especially in Ckiray Village and Griya Soka 

housing estate, where there is vacant land that must be used and managed properly. Therefore, the head of RW 06 

Sukaraja Village proposed to take part in the "Environmentally Friendly Village" competition organized by the regent 

of Bogor regency, namely Hj. Ade Munawaroh Yasin, S.H., M.H. We, the students, participated in these activities as 

best we could. 
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The program implementation includes a series of planning, socialization, facilitation, monitoring and evaluation 

activities for the Green Sukaraja Green Village. The objectives of the environmental village/RW are local 

governments, businesses and local communities to understand environmental problems and their impacts, and take 

concrete actions proactively that contribute to PPLH efforts. In addition, we also held the slaughter of sacrificial 

animals together which were distributed to local residents. 

The result of this community service is that the people in the village are able to manage the vacant land well and can 

unite the friendship between the residents of the Ckiray village and the residents of Griya Soka housing. 

PENDAHULUAN  

 Kampung ramah lingkungan adalah sebuah program pemeliharaan lingkungan yang dilakukan oleh 

pemerintah kabupaten Bogor kepada pemerintah  daerah yang tadinya kumuh dan kotor menjadi daerah yang bersih 

dan hijau.  Tujuan Kampung Ramah Lingkungan bertujuan untuk mendodrong pemerintah daerah, dunia usaha dan 

masyarakat setempat untuk memahami permasalahan lingkungan dan dampaknya, serta melakukan tindakan nyata 

secara praktif yang berkontribusi kepada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

I. Kriteria Kampung/  RW Ramah Lingkungan  

a. Warga atau masyarakat dilingkungan kampung/ Rw  yang memiliki penguatan iinisiatif terhadap 

Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. 

b. Melaksanakan upaya/ tindakan nyata dalam pengelolaan sampah  skala rumah tangga, pembentukan bank 

sampah, composting, kreasi daur ulang sampah, penghijauan dan kegiatan lainnya. 

c. Melaksanakan konservasi air melalui kegiatan pembuatan lubang resapan biopori. 

d. Melakukan pemanfaatan lahan pekarangan rumah dengan tanaman vertikultur atau hidroponik  

e. Melakukan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi kepada warga atau masyarakat tehadap pemahaman 

edukasi  lingkungan              

II. Strategi pelaksanaan  

a. Menjalin kemitraan atau sinergitas program dengan OPD terkait dan dunia usaha 

b. Penguatan kembali kapasitas para pelaku lingkungan atau raksa prasada sebagai tokoh 

penggerak kampung atau RW Ramah Lingkungan 

c. Mengembangkan dan menciptakan kapasitas individu atau kelompok  

d. Penguatan inisiatif dalam PPLH yang berbasis masyarakat  

e. Mengembangkan keterlibatan aktif penggeliat lingkungan dimasyarakat untuk menyediakan 

informasi, bantuan teknis serta pelatihan. 

f. Pemerintah memfasilitasi mengkoordinasikan sumber anggaran . 
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III. Pengusul Kampung Ramah Lingkungan  

a. Lokasi tersebut di usulkan oleh pihak kecamatan yang memiliki informasi bahwa disuatu lokasi 

berpotensi untuk diusulkan Kampung Ramah Lingkungan. 

b. Dunia usaha melalui pogramcorporate social responsibility dan atau community defelopment  

c. Kelompok Mayarakat yang memiliki kepedulian terhadap PPLH. 

Secara umum, pengertian lingkungan adalah   lingkungan fisik tersebut. 

Pendapat lain mengatakan arti lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan 

berhubungan secara timbal-balik serta saling mempengaruhi satu sama lainnya. Lingkungan hidup 

terdiri dari beberapa komponen lingkungan yang mencakup semua mahluk hidup (biotik) dan dan 

juga benda-benda mati yang ada di muka bumi (abiotik). Komponen biotik yaitu; manusia, hewan, 

tumbuhan, mikroorganisme, sedangkan komponen abiotik yaitu; tanah, air, udara, cahaya, iklim, 

kelembaban. 

1. Lingkungan Alami 

Lingkungan alami adalah suatu  lingkungan yang terbentuk dari proses alam dimana dalam 

perkembangannya belum mengalami pembaruan oleh manusia. Proses alam tersebut 

mencakup ekosistem dan semua komponen yang ada di dalamnya, baik itu fisik maupun 

biologi. Dalam hal ini, lingkungan alami muncul secara dinamis tanpa campur tangan 

manusia secara sengaj. Beberapa contoh lingkungan hidup alami, seperti; hutan, lembah, 

bukit, gunung, laut, rawa, dan lain sebagainya. 

2. Lingkungan Buatan 

Lingkungan buatan adalah suatu lingkungan yang terbentuk  

karena ada campur tangan manusia secara sengaja. Umumnya lingkungan buatan ini 

diciptakan manusia dengan menggunakan pengetahuan dan bantuan teknologi modern. 

Tujuan dibuatnya lingkungan ini adalah agar dapat ditempati oleh organisme, baik itu 

manusia, hewan, maupun tumbuhan. Beberapa contoh lingkungan buatan; perkampungan, 

sekolah, taman bermain, waduk, taman, pasar, dan lain sebagainya. 

Unsur-Unsur Penyusun Lingkungan Hidup 

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian lingkungan hidup 

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan 

perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-abiotik.html


789 PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 ISBN: 978-602-6585-86-8                                     

 

 

Sesuai dengan UU no. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, adapun beberapa unsur penyusun 

lingkungan adalah sebagai berikut: 

1. Unsur Lingkungan Biotik; Lingkungan biotik adalah komponen lingkungan hidup yang terdiri dari berbagai 

jenis organisme atau mahluk bernyawa yang ada di muka bumi (manusia, hewan, tumbuhan, dan 

mikroorganisme). 

2. Unsur Lingkungan Abiotik; lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang 

memberikan manfaat dan mempengaruhi kehidupan organisme (tanah, udara, air, iklim, kelembaban, 

cahaya matahari, dan lainnya). 

3. Unsur Lingkungan Sosial Budaya; ini merupakan unsur lingkungan yang terbentuk dari semua aktivitas 

sosial dan kebudayaan yang dilakukan oleh manusia yang tersusun membentuk suatu sistem (gagasan, 

nilai, norma, dan lainnya). 

Penyebab Kerusakan Lingkungan 

Pada perkembangannya, lingkungan dapat mengalami kerusakan, baik yang terjadi secara alami maupun akibat 

ulah manusia. Semua kerusakan dan pencemaran lingkungan tersebut tentunya mengakibatkan masalah terhadap 

kesehatan mahluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. 

Pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat terjadi karena faktor alami dan faktor buatan. Berikut penjelasannya; 

1. Faktor Alam 

Kerusakan lingkungan dapat terjadi karena adanya bencana alam, seperti; tsunami, letusan gunung berapi, 

gempa bumi, kemarau panjang, badai, dan lain-lain. Meskipun dapat diprediksi, peristiwa alam tersebut 

tidak dapat dicegah karena merupakan fenomena alam. 

2. Faktor Buatan 

Kerusakan dan pencemaran lingkungan karena faktor buatan umumnya dilakukan oleh manusia. Adanya 

keinginan manusia untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dengan mengambil kekayaan alam dapat 

menimbulkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Eksploitasi SDA tersebut pada 

akhirnya akan merusak dan mencemari lingkungan hidup serta mengganggu keseimbangan ekosistem. 

METODE  
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 Metode kegiatan KKN yang dilakukan oleh kelompok KKN menggunakan metode observasi dan 

mengunjungi langsung lokasi  KKN. KKN dilaksanakan dikawan tempat tinggal mahasiswa mulai tanggal 21 Juli-21 

Agustus 2021. Metode implementasi yang diadopsi oleh   peserta KKN adalah dengan melakukan observasi dan 

mengunjungi langsung  secara tatap muka dengan pihak pengelola kampung ramah lingkungan dan masyarakat. 

Terkait starter kit yang dibagikan berupa penanganan dan mendaur  ulang pemanfaatan lahan kosong, 

membersihkan dan memperdayakan lahan dan bahan yang sudah tidak terpakai. Media dan fasilitas yang digunakan 

antara lain starter kit dan poster melalui media sosial  seperti WhatsApp, YouTube, dan Instagram.  Poster  yang 

dihasilkan digunakan untuk memberikan pemahaman dan gambaran kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan. 

 

KESIMPULAN 

Kampung ramah lingkungan adalah sebuah program pemeliharaan lingkungan yang diselenggarakan  oleh 

pemerintah kabupaten Bogor kepada pemerintah  daerah yang tadinya kumuh dan kotor menjadi daerah yang bersih 

dan hijau.  Tujuan Kampung Ramah Lingkungan bertujuan untuk mendorong  pemerintah daerah, dunia usaha dan 

masyarakat setempat untuk memahami permasalahan lingkungan dan dampaknya, serta melakukan tindakan nyata 

secara praktif yang kontribusinya kepada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Sukaraja berjalan dengan lancar, banyak kegiatan atau 

program yang terlaksana di desa tersebut seperti pembuatan kebun sayur dengan media tanah dan media 

hidroponik. Selain itu terdapat juga pembibitan ikan mas yang diperoleh dari menteri perikanan. Program-program 

tersebut hasilnya akan dibagikan kepada warga sekitar baik kepada warga kampung cikirai maupun warga 

perumahan Griya Soka. Kegiatan ini membuahkan hasil yang baik, para warga sekitar sangat antusias dalam 

program tersebut sehingga dengan adanya program KRL dapat meningkatkan kreativitas warga dalam hal 

pengelolaan lingkungan dengan baik dan menjalin silahturahmi lebih erat antar warga kampung cikiray dan warga 

perumahan Griya Soka.  

Ada pun kegiatan lain yang dilakukan di desa tersebut yaitu dengan mengadakan pemotongan hewan qurban ketika 

idhul adha tiba. Masyarakat berbondong-bondong untuk ikut dalam kegiatan pemotongan qurban. Kegiatan ini 

bertujuan sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah bagi orang-orang yang memiliki harta lebih, sehingga mereka 

mengqurbankan sebagian hartanya untuk berqurban di hari raya idhul adha. 

  UCAPAN TERIMA  KASIH 
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Kami ucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan KKN AKB ini sehingga dapat berjalan 

dengan lancar. Terimakasih kepada DPL yang telah mengawal dan membimbing kami dan selalu mengevaluasi 

kami, terima kasih kepada pihak Desa Sukaraja yang telah memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan KKN 

di desa Sukaraja, dan terimakasih kepada para tokoh masyarakat atas apa yang telah kalian berikan kepada kami 

selaku peserta KKN. Mohon maaf juga kami sampaikan atas apa yang kami lakukan masih terdapat kesalahan dan 

kekurangannya. 

DAFTAR PUSTAKA          
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Abstrak 

Latar Belakang: Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui 

pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor 

kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPB). Pajak kendaraan bermotor ini adalah salah satu pajak 

daerah yang terangkai dalam Undang-Undang mengenai perimbangan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah Undang-Undang No. 33 tahun 2004, yang dinyatakan sebagai bagian dari 

pajak daerah dan dengan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1957, pajak diserahkan pada 

daerah untuk dipungut dan diurus, dan selanjutnya sebagai sumber keuangan Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap atau sering dikenal dengan istilah SAMSAT merupakan 

salah satu sarana dari pengawasan pajak kendaraan bermotor yang telah memberikan konstribusi 

dalam penerimaan pajak negara, secara umum SAMSAT diberikan tugas untuk memberikan 

pelayanan dan pengawasan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor (Suryadi, 2006 : 3). 

Kendaraan bermotor semakin banyak dimliki oleh setiap lapisan masyarakat, bertambahnya 

kendaraan bermotor menyebabkan jumlah Wajib Pajak (WP) kendaraan bermotor semakin 

meningkat setiap tahunnya, dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT 

Kota Bogor dari tahun 2016-2018 jumlah wajib pajak selalu mengalami kenaikan. 

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang mengacu pada variable X (sanksi pajak) yang 

dikemukakan oleh Erly Suandy (2011) meliputi : 1) Kedisiplinan Wajib Pajak (Tax Discipline) 

dan 2) Kemauan Membayar Pajak Dari Wajib Pajak. Serta pada variable Y (kepatuhan wajib 

pajak yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ita Salsalina lingga (2009) meliputi :  

1) Kepatuhan Mendaftarkan Diri; 

2) Kepatuhan dalam Penghitungan dan Pembayaran Pajak Terutang;  

3) Kepatuhan Dalam Pembayaran Tunggakan Pajak. 

 

Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode sampel purposive sampling adalah salah satu 

teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan 

cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat 

menjawab permasalahan penelitian. Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diambil 

digunakan rumus Slovin dengan hasil sampel 100 responden. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah melalui observasi langsung, menggunakan angket dan wawancara untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam, serta menggunakan metode korelasi rank 

spearmen untuk mengetahui pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.  

 

Hasil: Hasil penelitian menunjukan sanksi pajak (variable X) memperoleh nilai 4,12 dalam 

kategor Baik, dan kepatuhan wajib pajak .(variable Y) memperoleh nilai 3,89 dalam kategori 

Baik. Berdasarkan hasil dari korelasi Rank Spearmen menunjukan hasil 0,6 yang artinya tingkat 

hubungan termasuk dalam kategori Kuat. Dan dari perhitungan koefisien determinasi adalah 

mailto:ginung.pratidina@unida.ac.id
mailto:qimabin65@gmail.com
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sebesar 36 % yang diartikan bahwa terdapat atau adanya pengaruh yang kuat antara Sanksi Pajak 

dan Kepatuhan wajib Pajak di SAMSAT Kota Bogor.  

Kata Kunci: Pengaruh, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, SAMSAT Kota Bogor. 
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I. PENDAHULUAN 

Dewasa ini Pambangunan di Indonesia di berbagai bidang sangat terasa. Untuk membiayai kebutuhan tersebut 
tentunya pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Salah satu  sumber penerimaan pendapatan yang 
cukup besar berasal dari sektor pajak. Pajak merupakan bagian yang potensial bagi pembangunan sebagai 
penerimaan negara maupun daerah. Oleh sebab itu peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk 
kepentingan pembangunan. 
Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
Salah satu jenis pendapatan pajak daerah adalah berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB). 
Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu komponen pajak daerah yang memiliki kontribusi tinggi 
dalam peningkatan asli daerah.  Oleh karenanya, pemungutan penerimaan pajak perlu diupayakan semaksimal 
mungkin. Menurut Nasution (2003), kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan 
mau melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak. 
Dalam pemungutan pajak sering dijumpai adanya Tindakan penghindaran pajak (Tax Avoidance), baik yang 
dilakukan secara aktif maupun pasif. Faktor yang sering dijumpai dalam penerimaan pajak suatu negara adalah 
tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Hal tersebut dikarenakan tingkat kepatuhan pajak belum merata , 
hal ini secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan belanja negara. Semakin tinggi kepatuhan 
wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, begitupun sebaliknya. 
Belakangan ini kepemilikan Kendaraan bermotor semakin meningkat. Hal tersebut berdampak pada bertambahnya  
jumlah wajib pajak setiap tahunnya. jumlah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kota Bogor dari tahun 2016 
sampai 2018 selalu mengalami peningkatan. 

Jumlah Wajib Pajak kendaraan Bermotor Tahun 2016-2018 

Tahun Juamlah 
Wajib Pajak 
Kendaraan 
Bermotor 

Data 
Tunggakan 
Wajib Pajak 
Kendaraan 
Bermotor 

 

Persentase 
Wajib Pajak 

yang 
menunggak 

2016 457.664 WP 8.786 KBM 1,92 % 

2017 493.071 WP 9.724 KBM 1,97 % 

2018 478.880 WP 13.222 KBM 2,76 % 

Sumber : Samsat Kota Bogor 2019 
Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu saja memberikan dampak yang positif bagi 
pemerintah daerah. Karena semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang 
diterima oleh pemerintah daerah juga semakin meningkat. Akan tetapi  dari table di atas terlihat bahwa peningkatan 
jumlah kendaraan bermotor tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan 
kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Terlihat pada masa periode 2016-2018 masih ada 
sekitar 1.92 sampai dengan 2,76 persen wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Oleh karenanya tujuan 
dari penelitian ini  adalah (1) Untuk mengetahui Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bogor (2) Untuk mengetahui 
Hambatan yang dihadapi dan (3) untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. 

 

 

II. METODOLOGI 

Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dimana analisis penelitian untuk mengetahui nilai 
variabel mandiri, baik itu satu variabel ataupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara 
satu variabel dengan variabel lainny 
Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah penunggak wajab kendaraan bermotor tahun 2018 sebanyak 13.222 
wajib pajak. Sedangkan Untuk menentukan sample penelitian menggunakan rumus slovin (Ginting, 2008:132) yaitu: 

 

       

Keterangan:  
n = ukuran sampel  
N = jumlah populasi  
e = tingkat presisi = 10 %  
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Maka jumlah sampel yang diperoleh adalah: 

 
      

               
 

  
      

               
 

  
      

         
 

  
      

      
 

        

                       
 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan  (a) Studi Lapangan (b) Wawancara 
Dan (C) Angket. Sedangkan Teknik Analisis data digunakan Weight Mean Score yaitu dilakukan untuk item 
pertanyaan lalu di buat rata-ratakan niainya. Nilai rata-rata tersebut mencerminkan deskripsi setiap indikator dalam 
setiap dimensi. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dibagi menjadi 3 dimensi  sebagai berikut : (a) 
Kepatuhan untuk mendaftarkan diri (b) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak (c) Kepatuhan dalam 
membayar tunggakan pajak 
Dimensi Kepatuhan Untuk Mendaftrakan diri 

No Item Pernyataan M Kriteria 
Penilaian 

1 Memenuhi persyaratan 
Subjektif dalam 
membayar PKB 

3.92 Baik 

2 Kesediaan untuk 
membayar sendiri 
dalam membayar PKB 

3,96 Baik 

Jumlah 3,94 Baik 

Berdasarkan hasil rekapitulasi dimensi kepatuhan untuk mendaftarkan diri, sudah dikatakan baik, karena para 
wajib sudah memenuhi persyaratan dan bersedia untuk membayar sendiri pajak kendaraan bermotornya. 
 
Dimensi dalam Perhitungan Pajak dan Pembayaran Pajak 

No Alternatif Jawaban F (x) F(x) ∑ 
f(x)/n1 

1 Sangat Baik 29 5 145  
4 
 

2 Baik 46 4 184 

3 Cukup Baik 21 3 63 

4 Kurang Baik 4 2 8 

5 Sangat Tidak Baik 0 1 0 

Jumlah 100  400 

Berdasarkan hasil rekapitulasi dimensi dalam perhitungan pajak dan pembayar pajak sudah dikatakan baik, 
karena dapat diketahui bahwa para wajib pajak telah mengetahui dan patuh sesuai jumlah dari yang akan 
dibayarkan ke SAMSAT Kota Bogor. 
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Dimensi Kepatuhan dalam Membayar Tunggakan Pajak 

No Item Pernyataan M Kriteria 
Penilaian 

1 Wajib Pajak tidak 
memiliki 
tunggakan PKB 

3.84 Baik 

2 Wajib pajak tidak 
pernah mendapat 
sanksi  

3,8 Baik 

Jumlah 3.82 Baik 

 
Berdasarkan rekapitulasi kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak, terdapat dua indikator penilaian, yaitu 
wajib pajak tidak memiliki tunggakan PKB dengan rataan nilai 3,84 dan indikator wajib pajak tidak pernah 
mendapat sanksi dengan rataan nilai 3,8. Sehingga kriteria penilaian dari dimensi kepatuhan dalam membayar 
tunggakan pajak memperoleh nilai 3,82 dengan kriteria baik. 
Hal tersebut dapat diartikan bahwa para wajib pajak kendaraan bermotor telah sadar akan tanggung jawabnya 
membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). 

Rekapitulasi variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

Variabel Dimensi Indikator M Kriteria Penafsiran 

Kepatuhan 
Wajib Pajak 
 
 
 
 
 
 
 

Mendaftarkan 
Diri 

Memenuhi pesyaratan Subjektif 3,92 Baik 

Kesediaan membayar sendiri 3,96 Baik 

Kepatuhan 
dalam 
perhitungan 

Kepatuhan dalam perhitungan PKB 4 Baik 

Kepatuhan 
dalam 
membayar 
pajak 

Tidak memiliki tunggakan 3,84 Baik 

Tidak pernah mendapat sanksi 3,8 Baik 

   

Rata – rata 3.89 Baik 

Berdasarkan hasil tabel rekapitulasi tentang kepatuhan wajib pajak di kantor SAMSAT Kota Bogor. Adapun nilai 
tertinggin yaitu sebesar 4 yaitu kepatuhan dalam perhitungan pajak, yang menunjukan bahwa wajib pajak telah 
mengetahui perhitungan pajak kendaraan bermotornya. Terlihat dari nilai rata-rata nilai dari keseluruh indikator 3,89 
dengan kriteria penafsiran baik. Artinya wajib pajak telah patuh dan taat akan tanggung jawabnya membayar pajak, 
akan tetapi nilai yang tertera bukanlah sebuah patokan bahwa para wajib pajak telah sepenuhnya patuh dan taat 
dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Penelitian ini meneliti tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kota Bogor. Penilaian 
ini terfokus pada kepatuhan para wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak kendaraanya.  Analisis 
dari variabel kepatuhan wajib pajak di kantor SAMSAT Kota Bogor sudah baik, artinya wajib pajak telah sadar akan 
tanggung jawabnya sehingga para wajib pajak patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Walaupun 
masih ada beberapa penilaian yang dirasa masih kurang dikarenakan beberepa faktor seperti, kesadaran tentang 
membayar pajak, dan pengetahuan tentang pajak. 
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Abstrak 

Latar Belakang: Sejak Covid 19 masuk di Indonesia sebagian besar anggota nasyiah maupun 

suami anggota nasyiah tidak lagi bekerja sebab adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Melalui diskusi bersama Ketua umum PDNA Sidoarjo dan pimpinan departemen ekonomi sosial 

PDNA Sidoarjo, kami tim pengabdian masyarakat dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

telah melakukan beberapa program kegiatan yaitu: melalui kelompok usaha nasyiah dilakukan 

peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi bagi kader nasyiah yang tidak produktif 

(menganggur) melalui berbagai pemberdayaan yakni inovasi branding produk, dan pelatihan 

digital marketing. 

Tujuan: Abdimas ini bertujuan untuk meningkatan produktivitas kegiatan ekonomi bagi kader 

nasyiah yang tidak produktif (menganggur) melalui berbagai pemberdayaan 

Metodologi: Pemberdayaan ini diawali dengan analisis situasi untuk merumuskan solusi yang 

tepat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra. Pemberdayaan yang dilakukan melalui 

pelatihan branding produk dan pelatihan digital marketing.. 

Hasil: Program abdimas ini mampu meningkatkan tata kelola masyarakat, sumber daya manusia, 

pengelola sumber daya. Para mitra telah memiliki branding produk, mampu menerapkan strategi 

pemasaran digital serta mampu melakukan pencatatan keuangan usaha melalui aplikasi 

Akuntansi UKM yang dibuat oleh tim abdimas UMSIDA. 

Kata Kunci: Kemandirian Ekonomi, , Less Contact, Masyarakat Tangguh, Teknologi  

 
 
  

mailto:hanun@umsida.ac.id
mailto:hadiah@umsida.ac.id


PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNIDA III 2021 799 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Pandemi COVID-19 merupakan sejarah baru bagi masyarakat dunia di tahun 2020. Indonesia merupakan 
salah satu negara di Asia Tenggara yang terdampak pada pertengahan Maret 2020 dan kemudian menyebar begitu 
cepat kepada manusia. Peningkatan kematian yang mencapai 8,9% pada akhir Maret 2020 akibat COVID-19 
menyebabkan sejumlah elemen kehidupan masyarakat di Indonesia merasakan dampak yang begitu besar dan luas 
(Setiati & Azwar, 2020). Berbagai dampak yang ditimbulkan COVID-19 berpengaruh langsung pada sektor 
kesehatan, sosial, dan ekonomi (Susilo et al., 2020). Bahkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang 
mendominasi perkekonomian nasional di Indonesia juga terdampak secara serius pada aspek total produksi dan nilai 
perdagangan (Pakpahan, 2020). Selain itu, banyak perusahaan yang mengalami kerugian, terutama pada 
perusahaan swasta yang berangsur runtuh hingga melakukan penutupan (Hanoatubun, 2020) (Rohmah, 2020). 
Sehingga banyak karyawan dan tenaga kerja yang telah kehilangan pekerjaan akibat pandemi ini (Fahri, Jalil & 
Kasnelly, 2020) (Mardiya & Nurwati, 2020). Salah satu usaha yang terdampak signifikan yakni usaha makanan dan 
minuman. Sejak Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan strategis nasional dalam menangani 
dampak pandemi COVID-19 melalui penerapan social distancing dan physical distancing bagi masyarakat. Bahkan 
pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (partial lockdown) sebagai antisipasi 
penyebaran COVID-19 (Yunus & Rezki, 2020). 

Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur mempunyai suatu kegiatan positif yang 
dipelopori oleh departemen ekonomi dan sosial tersebut meliputi pembentukan kelompok usaha nasyiah sidoarjo 
untuk mengakomodir kader-kader nasyiah yang memiliki usaha khususnya dibidang makan dan minuman. Produk 
makanan maupun minuman yang dihasilkan cukup variatif mulai dari susu kurma, salad spring roll, bumbu pecel, 
dsb. 

Sayangnya ada beberapa permasalahan yang mereka hadapi diantaranya belum mengoptimalkan 
penggunaan media digital sebagai media pemasaran produk, dan belum melakukan pengelolaan keuangan yang 
memadai. Terlebih lagi sejak Covid 19 masuk di Indonesia beberapa anggota nasyiah maupun suami anggota 
nasyiah tidak lagi bekerja sebab adanya pemutusan hubungan kerja (PHK). Melalui diskusi bersama Ketua umum 
PDNA Sidoarjo dan pimpinan departemen ekonomi sosial PDNA Sidoarjo, kami tim pengabdian masyarakat dari 
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo telah melakukan beberapa program kegiatan yaitu: melalui kelompok usaha 
nasyiah dilakukan peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi bagi kader nasyiah yang tidak produktif 
(menganggur) melalui berbagai pemberdayaan yakni inovasi branding produk dan pelatihan digital marketing. 

 

II. METODOLOGI 

Program Kemitraan Masyarakat UMSIDA bagi kelompok Usaha Nasyiah sebagai penggerak ekonomi masyarakat ini 
untuk memberikan solusi melalui pelatihan dan pendampingan usaha. Adapun beberapa pendekatan yang 
digunakan yaitu 1) inovasi branding produk; 2) meningkatkan pemahaman pemasaran melalui sistem informasi 

Target kegiatan ini adalah anggota nasyiah yang kurang produktif (menganggur) diberi keterampilan untuk 
mengoptimalkan produk olahan makanan produksi kartar desa keboan anom. Anggota Nasyiah juga akan mengajak 
masyarakat dalam terlibat dalam kegiatan. Dalam hal peningkatkan produktivitas dalam pengembangan 
keterampilan pengolahan hasil pangan dengan pemanfaatan hasil tanaman dari kebun bergizi.  

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Maka Solusi dan target 
capaian luaran dari program ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permas
alahan  

•Belum adanya branding produk   

•Belum memahami pemasaran produk berbasis sistem informasi 

Solusi 

•Pelatihan branding produk 

•Pelatihan penggunaan sistem pemasaran 

Luaran  

•Produk telah ter-branding 

•Sistem & Modul Pedoman penggunaan aplikasi pemasaran 

Out 

come  

•Terwujudnya inovasi branding produk olahan pangan 

• Meningkatkan pemahaman tentang strategi pemasaran  berbasis sistem informasi 

•Sehingga terciptanya Kelompok Usaha Nasyiah sebagai penggerak ekonomi masyarakat dalam 
menghadapi pandemi 
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Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Abdimas  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk menjamin kelancaran program pengabdian pada masyarakat, kegiatan awal yang dilakukan yakni koordinasi 
untuk menyamakan persepsi antara mitra dan tim pengabdi serta menyusun langkah – langkah strategis dalam 
pelaksanaan program. 

1. Pelaksanaan Kegiatan 

a) Perencanaan Awal 

Pada tahap ini dilakukan rapat koordinasi tim. Agenda rapat akan membahas perencanaan, optimalisasi produk 
hasil olahan pangan yang diproduksi anggota kelompok usaha nasyiah. 

b) Pelatihan Branding Produk 

Hasil olahan pangan berupa sinom, susu kedelai,tahu baso, ayam geprek, nasi kebuli dsb akan dibranding 
sehingga masyarakat akan mengenal produk-produk anggota kelompok usaha nasyiah. Dengan adanya 
branding produk ini akan memunculkan kharakteristik tersendiri bagi produk – produk kelompok usaha nasyiah 
Sidoarjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Klinik Branding produk  

 

c) Pelatihan Digital Marketing  

Pelatihan Digital Marketing memberikan beberapa manfaat bagi pelaku usaha, diantaranya :Pelaku usaha  biasa 
memasarkan produknya dengan tenang dan efisien (pengaplikasian teknologi) . Digital marketing ialah suatu  
usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau 
konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Tipe pemasaran digital mencakup banyak teknik dan praktik 
yang terkandung dalam kategori pemasaran internet. Dengan adanya pemasaran digital makanan dan minuman 
produk Kader nasyiah akan lebih mudah dipasarkan dan lebih disukai konsumen hingga bisa meningkatkan daya 
jual. Pelatihan yang diberikan yakni penggunaan WA bisnis sebagai media pemasaran digital.  
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Gambar 3. Hasil Pelatihan Penggunaan WA Bisnis  

2. Evaluasi Kegiatan dan penyusunan rencana tindak lanjut 

Tahap ini digunakan untuk mengevaluasi program yang telah dibuat pada tahap perencanaan awal mulai 
branding produk sampai tahap pelatihan penggunaan sistem informasi pemasaran. Setelah itu dilakukan rapat 
koordinasi untuk menyusun rencana tindak lanjut sesuai dengan evaluasi program sehingga dapat mewujudkan 
pemberdayaan masyarakat yang benar secara menyeluruh sehingga dapat mewujudkan kemandirian ekonomi di 
Nasyiatul Aisyiyah selama masa pandemi Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut Abdimas  

 

IV. KESIMPULAN DAN KEBARUAN 

Pengabdian kepada masyarakat ini mengoptimalkan peran  Kader Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo sehingga 
mampu menciptakan produk, memasarkan melalui media digital serta mampu mengelola keuangan usaha. Metode 
atau tahapan sosialisasi, pendidikan transfer teknologi (pelatihan dan praktik), pendampingan dan evaluasi untuk 
keberlanjutan program. Keberhasilan program pengabdian masyarakat ini ditunjukkan oleh tingginya partisipasi aktif 
anggota kelompok usaha, peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para anggota kelompok usaha nasyiah dalam 
membranding produk dan pelatihan digital marketing. 
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Abstrak 
Latar Belakang  - Penelitian ini berjudul Analisis Metode Activity Based Costing di Homestay Livong, Cisarua-
Bogor. Berangkat dari permasalahan yang terjadi di homestay living Cisarua masih menggunakan full costing
method dalam perhitungan harga pokok sewa kamar. Metode full costing tidak dapat memanfaatkan implementasi
pengurangan biaya dan perhitungan object secara akurat.

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan Harga Pokok sewa kamar homestay menurut
perhitungan pihak homestay, dan menggunakan metode ABC serta untuk mengetahui perbedaan antara kedua
perhitungan tersebut.

Metodologi - Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan
rumus perhitungan dasar penentuan harga pokok dengan metode Activity Based Costing (ABC)

Hasil - Metode Activity Based Costing sangat akurat dalam menghitung harga pokok tarif sewa kamar homestay
living.

Kebaruan - Dengan metode ABC menganalisis dan menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, situasi dan
variabel yang timbul pada objek penelitian. Metode ABC memanfaatkan implementasi pengurangan biaya dan
perhitungan object secara akurat. Metode ABC menunjukkan biaya dan sumber daya yang lebih rinci dikeluarkan
dalam pelayanan yang disediakan homestay living.

Keywords: Homestay Living di Cisarua, Bogor, Metode Activity Based Costing, Penentuan tarif Sewa Kamar
Homestay Living
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN LABA PADA 
PERUSAHAAN SUB SEKTOR FARMASI DI BURSA EFEK INDONESIA 
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Abstrak 
Latar Belakang  - Dari 9 perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013-2019, 8
perusahaan diantaranya terbilang mampu menghasilkan laba yang cukup baik dari tahun ke tahun. Meskipun
perolehan laba perusahaan farmasi cukup baik, namun pertumbuhan laba dari tahun ke tahun mengalami
fluktuasi. Hal ini menggambarkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba sudah cukup
baik, namun ternyata hal tersebut belum cukup untuk meningkatkan pertumbuhan laba perusahaan secara
konsisten.

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gross profit margin, total asset turnover dan debt to
asset ratio terhadap pertumbuhan laba

Metodologi - Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk sub sektor farmasi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2019. Penelitian ini menggunakan desain penelitian metode kuantitatif dengan
pendekatan kausalitas. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Dengan analisis
data menggunakan regresi linier berganda.

Hasil - Gross profit margin dan debt to asset ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba.
Total asset turnover berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba.

Kebaruan - Variabel penelitian, objek penelitian dan tahun penelitian

Keywords: Gross Profit Margin, Total Asset Turnover, Debt To Asset Ratio dan Pertumbuhan Laba
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Pengaruh Manajemen Risiko Kredit terhadap Likuiditas pada PT Bank Mayapada 
Internasional Tbk
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Abstrak 
Latar Belakang  - Dalam sistem perbankan, risiko kredit berarti pembayaran mungkin tertunda atau tidak sama
sekali, yang dapat menyebabkan masalah arus kas dan mempengaruhi likuiditas bank. Ukuran yang umumnya
digunakan untuk menilai risiko kredit dalam industri perbankan adalah Non Performing Loan (NPL). Rasio ini yang
akan menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank.
Semakin kecil Non Peforming Loan (NPL) maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank
Kredit bermasalah yang terjadi di PT Bank Mayapada Internasional Tbk selama kurun waktu 2014 sampai 2018
cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini dijelaskan oleh nilai NPL, baik secara gross maupun net. Kemudian
ditinjau dari likuiditasnya diketahui nilai LDR selama kurun waktu 2014 sampai 2018 cenderung meningkat yang
menunjukkan adanya penurunan kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tetapi nilai tersebut
masih di bawah standar yang ditetapkan Pemerintah sebesar 110%.

Tujuan - Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari manajemen risiko kredit terhadapap likuiditas
pada Bank Mayapada Internasional Tbk

Metodologi - Berdasarkan data yang digunakan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.
Pengujian asumsi klasik dengan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji auto korelasi, uji t dan Analisis Regresi
Linier

Hasil - Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpukan bahwa risiko kredit berpengaruh terhadap likuiditas
PT Bank Mayapada Internasional Tbk. Pengaruh signifikan ini diketahui dari hasil pengujian hipotesis yang
diperoleh bahwa nilai t-hitung adalah lebih besar dari nilai t-tabel yakni 3,208 > 1,686 dan nilai signifikansinya
sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Dari hasil analisis regresi linear sederhana juga diperoleh persamaan regresi:
Y’ = 81,561 + 1,520X + e

Kebaruan - Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Erviana dkk (2018) dan Fadila dkk (2015) dimana
NPL tidak berpengaruh terhadap LDR

Keywords: Manajemen, Risiko Kredit, Likuiditas, NPL, LDR
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Abstrak 
Latar Belakang  - Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur mempunyai suatu
kegiatan positif yang dipelopori oleh departemen ekonomi dan sosial tersebut meliputi pembentukan kelompok
usaha nasyiah sidoarjo untuk mengakomodir kader-kader nasyiah yang memiliki usaha khususnya dibidang
makan dan minuman. Produk makanan maupun minuman yang dihasilkan cukup variatif mulai dari sinom, susu
kedelai,tahu baso, ayam geprek, nasi kebuli dsb. Sayangnya ada beberapa permasalahan yang mereka hadapi
diantaranya belum adanya branding produk, belum mengoptimalkan penggunaan media digital sebagai media
pemasaran produk, dan belum melakukan pengelolaan keuangan yang memadai. Terlebih lagi sejak Covid 19
masuk di Indonesia beberapa anggota nasyiah maupun suami anggota nasyiah tidak lagi bekerja sebab adanya
pemutusan hubungan kerja (PHK). Melalui diskusi bersama Ketua umum PDNA Sidoarjo dan pimpinan
departemen ekonomi sosial PDNA Sidoarjo, kami tim pengabdian masyarakat dari Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo telah melakukan beberapa program kegiatan yaitu: melalui kelompok usaha nasyiah dilakukan
peningkatan produktivitas kegiatan ekonomi bagi kader nasyiah yang tidak produktif (menganggur) melalui
berbagai pemberdayaan yakni inovasi branding produk, pelatihan digital marketing; pendampingan penggunaan
aplikasi akuntansi UKM untuk keuangan usaha.

Tujuan - Abdimas ini bertujuan untuk meningkatan produktivitas kegiatan ekonomi bagi kader nasyiah yang tidak
produktif (menganggur) melalui berbagai pemberdayaan

Metodologi - Pembaerdayaan yang dilakukan melalui pelatihan branding produk, pelatihan digital marketing;
pendampingan penggunaan aplikasi akuntansi UKM untuk keuangan usaha.

Hasil - Melalui program abdimas ini terdapat peningkatan tata kelola masyarakat, sumber daya manusia, dan
pengelola sumber daya. Para mitra telah memiliki branding produk, mampu menerapkan strategi pemasaran
digital serta mampu melakukan pencatatan keuangan usaha melalui aplikasi Akuntansi UKM yang dibuat oleh tim
abdimas UMSIDA.

Kebaruan - Luaran dari program ini dapat dilihat dengan adanya kontribusi keilmuan pada seminar nasional
penelitian dan abdimas, publikasi di media masa harian bhirawa, video di channel Youtube DRPM UMSIDA

Keywords: Masyarakat Tangguh, Teknologi, Less Contact, Kemandirian Ekonomi
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Abstrak 
Latar Belakang  - Unit usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan salah satu sumber penghasilan bagi
negara Indonesia, selain itu dengan adanya UMKM bisa menjadi salah satu cara mengatasi masalah
pengangguran yang terjadi di Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu masalah utama negara. UMKM
bekembang dengan seiring waktu dan menjadi salah satu penggerak perekonomian Indonesia

Tujuan - Usaha Mikro Kecil Menengah atau dikenal dengan UMKM memiliki banyak peran dalam memberantas
kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mandiri
dalam menopang ekonominya. Pelaku UMKM harus mampu berkembang dan bertahan seiring dengan ketatnya
persaingan usaha

Metodologi - membahas mengenai penentuan obyek penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Hasil - Kemampuan bersaing dalam perdagangan merupakan hal penting agar perekonomian Indonesia tetap
kuat terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Kebaruan - Penelitian Dosen Pemula dengan menggunakan dana hibah Perguruan Tinggi ini difokuskan kepada
UMKM yang berada pada Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor mampu membuat perencanaan dalam
anggaran biaya dalam menjalankan usaha.

Keywords: Analisa pengaruh karakteristik wirausaha
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Abstrak 
Latar Belakang  - Usaha Mikro Kecil Menengah atau dikenal dengan UMKM memiliki banyak peran dalam
memberantas kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga
dapat mandiri dalam menopang ekonominya.

Tujuan - Pelaku UMKM harus mampu berkembang dan bertahan seiring dengan ketatnya persaingan usaha.
Kemampuan bersaing dalam perdagangan merupakan hal penting agar perekonomian Indonesia tetap kuat
terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Metodologi - membahas mengenai penentuan obyek penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Hasil - Oleh sebab itu pemerintah terus berupaya agar UMKM di berbagai daerah dapat berkembang sehingga
menopang perekonomian masyarakat kecil dengan memberikan berbagai kemudahan baik dari segi pendanaan,
pemasaran, perijinan maupun fasilitas-fasilitas lain yang mendukung. Hadirnya revolusi industri 4.0 menimbulan
dampak persaingan yang ketat, UMKM harus mampu mengatasi tandangan itu dengan kreatif, inovasi produk,
pemasaran, kemasan produk, pengembangan sumberdaya manusia dan teknologi.

Kebaruan - Penelitian Dosen Pemula dengan menggunakan dana hibah Perguruan Tinggi ini difokuskan kepada
UMKM yag berada pada Desa Ciawi Kabupaten Bogor mampu dalam menghirung harga pokok produksi dan
mampu membuat perencanaan dalam anggaran biaya dalam menjalankan usaha.

Keywords: Pengaruh penetapan harga pokok produksi
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Analisis Pembelajaran Praktikum IPA terhadap motivasi belajar dan implikasinya 
terhadap prestasi belajar siswa di sekolah di masa pandemi covid-19
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Abstrak 
Latar Belakang  - Pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease (Covid 19) mengubah
banyak hal kebiasan baru termasuk dalam pembelajaran praktikum. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian
mendalam mengenai pembelajaran praktikum selama pandemi

Tujuan - Mengetahui pengaruh pembelajaran praktikum IPA terhadap motivasi dan hasil belajar siswa

Metodologi - Metode menggunakan simple random sampling dengan melibatkan 25 responden dan
menggunakan uji statistika

Hasil - Mengetahui pengaruh praktikum secara daring dengan hasil belajar

Kebaruan - Informasi mengenai kiat yang dilakukan guru dalam melakukan praktikum secara daring

Keywords: pembelajaran, praktikum, daring, covid-19
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Abstrak 
Latar Belakang  - Zaman terus berkembang dan maju, ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi terus
berkembang seiring dengan kebutuhan manusia dan tidak dapat dihindari kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta komunikasi memberikan dampak kepada kehidupan sehari-hari baik positif dan negative. Seiring
berkembangnya kemajuan ini tidak boleh meninggalkan norma-norma yang ada yaitu, norma budaya, adat
istiadat, nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai agama. Kehidupan manusia tidak terlepas pada pilar-pilar social dan
ekonomi bangsa Indonesia, bahkan masih ada pilar social yang terus menerus menopang dan merekat kehidupan
masyarakat, dimana pilar ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari hari, dan mampu mensejahterakan rakyat
serta membantu perekonomian bangsa dan negara,. Pilar social ini adalah filantropi (kedermawanan) adalah
kesadaran untuk memberi dalam rangka mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat
secara luas dalam berbagai bidang kehidupannya. Dimasa pandemi sekarang ini gerakan filantropi sangat
diperlukan. Pandemi virus corona (Covid 19) yang mengguncang dunia, termasuk Indonesia, mendorong
berbagai pihak di tanah air turun tangan membantu mengatasi situasi krisis ini tak terkecuali lembaga-lembaga
filantropi. Bahkan kekuatan filantropi dimasa pandemic menjadi lebih besar, baik individu, kelompok dan lembaga.
Mereka melakukan kegiatan filantropi demi keadilan social dan kesejahteraan. Maka dengan adanya wabah
pandemic ini apakah implentasi filantropi dapat meingkatkan identitas masyarakat. Era globalisasi saat ini
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi terus berkembang secara pesat. Kemajuaan
ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi memberikan dampak kepada kehidupan kepada masyarakat
baik positif dan negatif. Upaya mengatasi dampak negatif globalisasi terutama kemajuan dibidang komunikasi
adalah dengantidak boleh meninggalkan norma-norma yang ada yaitu, norma budaya, adat istiadat, nilai-nilai
Pancasila serta nilai-nilai agama. Kehidupan manusia tidak terlepas pada pilar-pilar sosial dan ekonomi bangsa
Indonesia, bahkan masih ada pilar sosial yang terus menerus menopang dan merekat kehidupan masyarakat,
dimana pilar ini sangat diperlukan dalam kehidupan sehari hari, dan mampu mensejahterakan rakyat serta
membantu perekonomian bangsa dan negara,. Pilar sosial ini dikenal dengan istilah Filantropi (kedermawanan).
Konsep filantropi menurut Robert Payton sebagai semua tindakan sukarela untuk kepentingan umum (Walton,
2005, hal. 14). Filantropi sebagai pemberian sukarela "waktu, bakat, dan harta," oleh individu dan organisasi
untuk "kebaikan publik", apapun dorongan yang mendasarinya (Thompson, 1987, hal. 21) kesadaran untuk
memberi dalam rangka mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara luas
dalam berbagai bidang kehidupannya. Bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan tempat tinggal dan lain
sebagainya. Dalam pandangan Islam, filantropi adalah perbuataan yang sangat mulia bagian dari amal sholeh,
beramal sholeh merupakan bagian utama dari ketakwaan seorang muslim. Pada sisi lain amal sholeh merupakan
perbuatan yang mengundang keberkahan, rahmat daan pertolongan Allah, perbuatan yang akan menyelamatkan
kehidupan secara luas. Filantropi dimaknai tidak sebatas fiqih dan etika normative Islam, tapi bagaimana
menjangkau lebih luas dalam isu-isu keadilan, kesejahateraan social dan masyarakat madani. Dimasa pandemi
sekarang ini gerakan filantropi sangat diperlukan. Pandemi virus corona (Covid 19) yang mengguncang dunia,
termasuk Indonesia. Kampung Pos RW 10 yang merupakan daerah jantung kota Kabupaten Bogor (tepatnya di
Pakansari, Cibinong) merupakan kampung dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Dengan luas wilayah kurang
lebih 5Ha, jumlah penduduknya 1701 jiwa dengan KK berjumlah 568 merasakan betul dampak dari penyebaran
virus corona. Adanya dampak dampak tersebut mendorong berbagai pihak turun tangan membantu mengatasi
situasi krisis ini tak terkecuali lembaga-lembaga filantropi. Bahkan kekuatan filantropi dimasa pandemic menjadi
lebih besar, baik individu, kelompok dan lembaga. Mereka melakukan kegiatan filantropi demi keadilan social dan
kesejahteraan. Maka dengan adanya wabah pandemic ini apakah implentasi filantropi dapat meingkatkan
identitas masyarakat
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Tujuan - Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka tujuan penelitiannya adalah
sebagai berikut: 1. Mengetahui sejauh mana implementasi filathropi terhadap identitas masyarakat dimasa
pandemi 2. Filantropi memberi solusi dalam mengantisipasi dampak dimasa pandemi

Metodologi - Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian dilakukan dengan purposive random
sampling dan penggunaan Quesioner. Data quesioner yang diperoleh akan diolah menggunakan Analisis
deskriptif melalui uji statistika. Instrumen dalam penelitian ini adalah 1. Implementasi Filantropi Implementasi
filantropi merupakan sesuatu yang penting yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat, dimana kegiatan
tersebut merupakan hal yang biasa kita lakukan sebagai cerminan kita menjadi mahkluk social. Kedermawanan
yang menjadi bagian budaya dari bangsa kita yang harus terus dipupuk dan dilestarikan sehingga menjadi
sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sebuah identitas dalam masyarakat , saling berbagi, saling membantu,
tindakan sukarel, dan saling terbuka dalam masyarakat. 2. Peningkatan identitas masyarakat Identitas
masyarakat adalah sebuah ciri khas dari sebuah kelompok yang ada dalam masyarakat atau bangsa. Identitas
masyarakat Indonesia diantaranya adalah salah satunya dapat dicerminkan dalam beberapa kegiatan diantaranya
adalah saling memiliki hubungan erat, saling bekerja sama, mempunyai sikap peduli dan mempunyai sikap empati

Hasil - Hasil penelitian ini menggambarkan adanya implementasi sebuah kegiatan yaitu filantropi dalam sebuah
lingkungan masyarakat. Bagaimana aktifitas filantropi tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi pandemi sehingga
kegiatan ini sudah menjadi ciri khas atau identitas bangsa kita yang terus dilestarikan dilingkungan ini. Dari hasil
penelitian ini didapatkan rata –rata masyarakat dilingkungan kampong Pos RW 010 Kelurahan Pakansari
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor sudah memiliki kesadaran baik dalam praktek filantropi, ini dapat diketahui
bahwa 50 % dari hasil penelitian ini sudah menunjukkan hasil sangat baik.

Kebaruan - Penelitian ini adalah bagaimana kegiatan ini terus dikuatkan sehingga kegiatan yang merupakan
bagian dari identitas bangsa ini tetap terus dilestarikan dan akan terus menjadi budaya bangsa kita

Keywords: Implementasi; Filatropi; Peningkatan; Identitas; Masyarakat
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Abstrak 
Latar Belakang  - Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingginya tingkat kanibalisme adalah dengan
penggunaan shelter pada wadah pemeliharaannya. Shelter diperlukan sebagai tempat persembunyian udang
yang sedang molting, serta memperluas area hidup.

Tujuan - Untuk mengetahaui tingkah laku lobster pasir yang dipelihara dengan shelter yang berbeda meliputi
pengamatan frekuensi molting dan kanibalisme

Metodologi - Rancangan Penelitian Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah model eksperimental
design dengan mengunakan Rancangan Acak Lengkap. Jenis perlakuan yang digunakan adalah sebagai berikut.
A : Pemeliharaan lobster dengan selter batu bata berlubang bulat/oval B : Pemeliharaan lobster dengan selter
batu bata berlubang kotak/persegi C : Pemeliharaan lobster dengan tanpa selter (Kontrol) Masing-masing
perlakuan diulang sebanyak 3 kali pengambilan data.

Hasil - Frekuensi molting lobster pasir yang dipelihara dengan shelter batako kotal cenderung lebih tinggi
dibandingkan lobster yang dipelihara dengan dengan shelter lain. Tingkat kanibalisme lobeter pasir yang
dipelihara tanpa shelter cenderung lebih tinggi dibandingkan lobster yang dipelihara dengan shelter batako

Kebaruan - Penggunaan shelter batako yang dimodifikasi bentuknya menjadi batako bulat dan kotak belum
pernah dilakukan sama peneliti lainnya

Keywords: lobster pasir, shelter, molting, kanibalisme
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Abstrak 
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Latar Belakang  - Proses pembelajaran bahasa Arab di Perguruan Tinggi, pada hakikatnya, terdapat duamacam,
yakni sebagai alat dan tujuan. Pembelajaran bahasa Arab di beberapa Fakultas seperti Fakultas Syariah,
usuluddin, Dakwah, dan Tarbiyyah Jurusan Pendidikan Agama diposisikan sebagai alat bantu bagi peningkatan
keahlian lain yang harus dipelajari. Sebaliknya, proses pembelajaran bahasa Arab di Fakultas Adab danTarbiyyah
Jurusan Bahasa Arab diposisikan sebagai Tujuan, yakni bertujuan menghasilkan ahli Bahasa danSastra Arab
sehingga proses pembelajaran yang berlangsung sedemikian ketat agar mahasiswa mampumengajarkan bahasa
Arab. Kenyataan di Perguruan Tinggi secara praktis menunjukan bahwa pembelajaranbahasa Arab dewasa ini
belum mampu mencapai tujuan atau cita-cita ideal yang digariskan dalam tujuankurikulernya. Materi bahasa Arab
masih dominan menekankan pada ingatan/pengetahuan, sedangkan hal yangtidak kalah penting yaitu aspek
pengamalan dan pembiasaan yang dituntut oleh pelajaran bahasa Arab. Apabiladilihat dari kenyataan empirik
yang berkenaan dengan aktifitas belajar mahasiswa di Jurusan Pendidikan BahasaArab Fakultas Bahasa dan
Seni Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dan Program Pendidikan BahasaArab Jurusan Pendidikan
Bahasa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Nusantara, diperolehinformasi dari dosen dan
mahasiswa bahasa Arab di jurusan tersebut, bahwa sementara ini aktivitas belajarbahasa Arab mahasiswa
cenderung pasif, masih ada di antara mereka yang enggan atau malu-malu untukmengajukan pertanyaan dan
berpendapat dengan menggunakan bahasa Arab. Selain itu, masih ada mahasiswayang tidak mengerjakan tugas,
bahkan ada yang tidak mengikuti kuliah ketika proses pembelajaran bahasa Arabberlangsung. Hasil belajar
mahasiswa di Jurusan tersebut Belum optimal, tidak semua mahasiswa memenuhistandar ketentuan minimal dan
jarang mahasiswa yang memperoleh anggka di atas Sembilan puluh dalamTengah semester dan Ujian Akhir
(CL.A.1.15.4.10). Faktor pembelajaran bahasa Arab merupakan penunjangkeberhasilan strategi pembelajaran
bahasa Arab, selain faktor yang sudah disebutkan tadi di atas, latar belakangbahasa yang biasa digunakan
seseorang pelajar dan bahasa asing yang dipelajari dapat mengakibatkanperbedaan metodologi. Pengajaran
bahasa Arab untuk orang Indonesia tentu saja akan berbeda secarametodologis dengan pengajaran bahasa Arab
untuk orang Arab sendiri, dan pasti berbeda pula dengan metodepengajaran bahasa Arab untuk orang Amerika
atau Inggris. Menurut Wahab (2008: 105), faktor yang terlibatdalam pembelajaran bahasa Arab, dibagi kepadadua
bagian yaitu Pertama, faktor instrinsik yang meliputi;motivasi, minat dan psikologi siswa dalam pembelajaran.
Kedua, faktor ekstrinsik yaitu, kurikulum yangdisesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional, administrasi
pendidikan, pendekatan dan metodologipembelajaran, sarana prasarana pembelajaran berupa ruang belajar, Lab
Bahasa, perpustakaan digital,kompetensi dan kualifikasi akademis tenaga pendidik. Faktor yang mempengaruhi
pembelajaran bahasa Arab diJurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Pendidikan Indonesia adalah; latar
belakang mahasiswa, motivasibelajar mahasiswa, kualifikasi dosen, kurikulum dan sarana prasarana yang
memadai (CL.B.1.15.4.10).Sedangkan faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa Arab di Program
Pendidikan Bahasa ArabUniversitas Islam Negri Suanan Gunung Djati Bandung tidak jauh berbeda dengan di
JPBA UPI yaitu; latarbelakang mahasiswa, motivasi belajar mahasiswa, kualifikasi dosen, kurikulum dan sarana
prasarana yangmemadai (CL.B.1.24.5.10). Jurusan Pendidikan Bahasa Arab FPBS UPI merupakan lembaga
bahasa Arab yangsudah lama berdiri dan telah meluluskan ratusan alumni, namun dalam kenyataanya jurusan
Pendidikan BahasaArab belum mampu mencetak lulusan yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah
dirancang, walaupunfaktor-faktor pembelajaran telah terpenuhi dan kegiatan-kegiatan kebahasaan terus
ditingkatkan sepertidisediakan lembaga pembinaan kebahasaan yang tergabung dalam lembaga Studi Islam dan
Bahasa Arab ataudisingkat (LISAN AL-ARAB) dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Seharusnya hal tersebut dapat
menunjangterhadap aktivitas dan hasil belajar mahasiswa dalam pembelajaran bahasa Arab Jurusan tersebut.
Namun padakenyataanya proses pembelajaran yang dilakukan di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas
Bahasa dan SeniUniversitas Pendidikan Indonesia belum mampu menghasilkan output yang diharapkan sesuai
dengan kurikulumyang telah di tentukan. Lima Maharah (Kompetensi) yang harus dikuasai oleh mahasiswa
setelah mengikutipendidikan di jurusan Pendidiakan Bahasa Arab, ternyata belum menunjukan perubahan yang
signifikan, bahkansejak mahasiswa duduk di bangku kuliah sampai dengan lulus tidak begitu banyak perubahan,
kecuali mahasiswayang pada awalnya sudah memiliki latar belakang kebahasaaraban. Sehingga hal ini menjadi
satu tanda tanyabesar bagi peneliti dan hal ini diperkuat dengan haasil penelitian Nurbayan, (2001) beliau
menyatakan bahwa:“Sebagian besar (72%) skripsi yang ditulis oleh para mahasiswa masih banyak mengandung
kesalahan.Kesalahan-kesalahan tersebut terjadi pada aspek diksi (pemilihan kosa kata) (61%), struktur kalimat
(35%), uslub(gaya pengungkapan ) (67%), dan qawaid ( 26% )”. Kemudian pada mata kuliah istima` hasil dari
penelitianAryantara Faisal. (2007) menyimpulkan bahwa: “Masalah-masalah yang dihadapi oleh mahasiswa dalam
mempelajari mata kuliah Istima, ditinjau dari faktor intrinsik pembelajar adalah adanya perasaan tidak senang
terhadap bahasa Arab, sulitnya materi bahasa Arab pada mata kuliah Istima, kurangnya konsentrasi pada saat
mengikuti perkuliahan, kurangnya jumlah kehadiran, selalu malas untuk belajar di rumah dikarenakan kurangnya
fasilitas, dan kegiatan yang mereka pilih di luar perkuliahan tidak berhubungan dengan perkuliahan. Sedangkan
masalah-masalah yang di tinjau dari faktor ektrinsik pembelajar adalah adanya paksaan dari pihak orang tuauntuk
kuliah di Program Pendidikan Bahasa Arab UPI atau karena faktor terpengaruh oleh teman, kurangmemadainya
alat bantu yang digunakan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah Istima, sulitnya tugasyang diberikan
oleh pengajar, kurangnya frekuensi mahasiswa dalam mengumpulkan tugas, Metode yangdigunakan pengajar
dirasakan monoton dan membosankan, sulitnya materi yang diberikan, ketidak hadiranpengajar, dan kondisi
tempat tinggal mereka yang tidak mendukung untuk belajar”. Begitu juga di ProgramPendidikan Bahasa Arab
Jurusan Pendidikan Bahasa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas IslamNusantara Sunan Gunung Djati
Bandung memiliki permasalahan yang sama dengan di Jurusan PendidikanBahasa Arab Fakultas Bahasa dan
Seni Universitas Pendidikan Indonesia seperti yang sudah di jabarkan di atas.Dari deskripsi di atas nampak ada
masalah dalam pembelajaran bahasa Arab, yakni disatu sisi aktivitas dan hasilbelajar bahasa Arab belum optimal,
sedangkan pada sisi lain beberapa faktor yang terlibat dalam pembelajaranbahasa Arab, sudah memenuhistandar
kebutuhan pembelajaran, yang seharusnya hal tersebut dapatmeningkatkan aktivitas dan hasil belajarmahasiswa
pada pelajaran bahasa Arab. Dilandasi dengan latarbelakang itulah penulis memfokuskan penelitianini pada
strategi pembelajaran bahasa Arab di JurusanPendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan SeniUniversitas
Pendidikan Indonesia Bandung dengan tujuanuntuk mengetahui strategi pembelajaran yangdilaksanakan di
Jurusan tersebut, serta menganalisapermasalahannya, sebab strategi pembelajaran merupakansalah satu faktor
yang menunjang keberhasilanproses pembelajaran, penentu keberhasilan dalam menentukanberbagai asfek
yang mendukung kelancaranpembelajaran dan hasil yang diinginkan, sehingga bisa mencetakoutput berkualitas
yang mampu memilikikeempat kompetensi kebahasaAraban (Maharah Kitabah, MaharahQiraah, Maharah
Takallum, Maharah Istima).
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Tujuan - Sejalan dengan rumusan dan pertanyaan penelitian yang dikemukakan di atas, maka secara umum
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pembelajaran Bahasa Arab di Jurusan Pendidikan
Bahasa Arab Fakultas Pendidikan Bahasa Dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dan di Program
Pendidikan Bahasa Arab Jurusan Pendidikan Bahasa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negri
Sunan Gunung Djati Bnadung diharapkan dapat memberikan kontribusi sehingga proses pembelajaran bahasa
Arab dapat terlaksana dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sedangkan tujuan khususnya adalah
untuk mengetahui : a. Standar dan Pola pembelajaran bahasa Arab. b. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab
dilapangan. c. Masalah yang dihadapi dosen dalam proses pembelajaran bahasa Arab. d. Upaya dan langkah
strategi pembelajaran bahasa Arab yang efektif

Metodologi - Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriftif analitis dengan pendekatan
kualitatif. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: a. Studi Kepustakaan, dalam
hal ini adalah buku-buku yang berkaiatan dengan kebahasaaraban dan dan buku-buku yang berkaitan dengan
penelitian ini. b. Observasi, dalam penelitian ini observasi digunakan untuk melihat kondisi objektif lokasi
penelitian yakni Jurusan Pendidikan bahasa Arab fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia
bandung, yang menyangkut sarana dan prasarana pembelajaran serta pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di
jurusan tersebut. Guna mendukung observasi dibuat pedoman observasi, sehingga dalam pelaksaannya peneliti
memiliki acuan yang jelas tentang data yang harus dikumpulkan melalui observasi. c. Wawancara, wawancara
digunakan untuk memperoleh data melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada sumber data. Dalam hal ini
wawancara dilakukan dengan Ketua Jurusan, sekretaris Jurusan, dosen-dosen bahasa Arab, mahasiswa dan staf
tata usaha. Pokok masalah yang diwawancarakan berhubungan dengan kebijakan program pembelajaran bahasa
Arab, proses pembelajaran bahasa Arab, problem pembelajaran bahasa Arab, dan upaya mengatasi problem
pembelajaran bahasa Arab di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas
Pendididkan Indonesia Bandung. d. Studi Dokumentasi, data-data yang berupa dokumen dikumpulakan dengan
menggunakan studi dokumentasi, sehingga dengan studi ini diperoleh informasi yang benar tentang hal yang
diteliti, seperti administrasi pembelajaran, arsip hasil belajar, publikasi, informasi dan photo-photo yang berkaitan
dengan pembelajaran bahasa Arab. Analisis Data Data-data tersebut dianalisis dengan mengikuti langkah-
langkah sebagai berikut: 1. Pemrosesan satuan (unityzing); 2. Kategorisasi; 3. Penafsiran data; 4. Menarik
kesimpulan; Sumber Data Sumber Data dalam penelitian ini berupa dokumen. Dokumen ini berupa satuan
pembelajaran yang dibuat oleh subjek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Jurusan
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Disamping para
Mahasiswa tersebut, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah: a. Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa
Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. b. Dosen Jurusan Pendidikan
Bahasa Arab Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Indonesia Bandu

Hasil - Asumsi atau anggapan dasar yang mendasari pengembangan studi ini adalah sebagai berikut : a.
‘Pengajaran bahasa melahirkan pendekatan aural-oral (thariqah sam’iah syafahiyyah) sehingga Keguruan sangat
dominan dalam pembelajaran ini’ Pavlov (Effendy 2005: 10). b. ‘Kemampuan berbahasa adalah merupakan
proses kreatif’ Comsky (Efendy, 2005: 13). c. ‘Setiap manusia memiliki kesiapan fitriah (alamiah) untuk belajar
bahasa. Proses pembelajaran dipengaruhi oleh unsur internal yang meliputi bakat, minat, kemauan, dan
pengalaman terdahulu dalam diri pembelajar” Chomsky dan Deez (Efendy (2005: 11). d. “Problematika dalam
pegajaran bahasa Arab menemui dua problem yaitu problem linguistik (ilmu bahasa) dan problem sosial dan
psikologis dari peserta didik”. (Wiji, Sekripsi, UNM, 2001)
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Kebaruan - Standar dan pola pembelajaran bahasa Arab di JPBA FPBS UPI dan PPBA JPB FTK UIN SGD
Bandung, menitik beratkan pada penguasaan keempat kompetensi bahasa (maharah lughawiyah) yaitu;
kecakapan berbicara (maharah takalum), kecakapan mendengar (maharah istima), kecakapan membaca
(maharah qiraah) dan kecakapan menulis (maharah kitabah). Proses pembelajaran bahasa Arab yang dilakukan
meliputi : 1) Perumusan tujuan pembelajaran Bahasa Arab yang menitik beratkan kepada penguasaan keempat
kompetensi bahasa (maharah lughawiyah), 2) Memilih metode/ pendekatan yang variatif berupa metode syam`iah
syafawiyah (audio lingual), metode tarkibiyyah/ qawwaid (gramatik), 3) Melakukan langkah-langkah pembelajaran
berupa apersepsi, kegiatan inti dan penutup, 4) Mengukur keberhasilan mahasiswa melalui tugas individumaupun
kelompok, ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS), praktek, dan pengamatandosen. Strategi
yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab adalah Jenis Strategi pembelajaran modeljigsaw (jigsaw
learning) yaitu teknik pembelajaran kooperatif di mana mahasiswa, bukan dosen, yang memilikitanggung jawab
lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan dari jigsaw ini adalah mengembangkankerja tim,
ketrampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkindiperoleh
apabila mereka mencoba untuk mempelajari semua materi sendirian untuk kecakapan berbicara(maharah
takalum) dan kecakapan mendengar (maharah istima) dalam matakuliah muhadatsah, muthalaah,istima`.
pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Komunikatif (al-Madkhalal-Ittishali) Pendekatankomunikatif ini
berbasis pada sejumlah teori linguistic dan psikologi belajar. Tujuan pembelajaran bahasa menurutpendekatan ini
adalah komunikasi factual, dalam arti siswa dapat menggunakan bahasa asing yang dipelajarisebagai alat
komunikasi. Dengan kata lain, tujuan pendekatan ini adalah agar siswa memiliki kompetensiberkomunikasidengan
menggunakan bahasa yang dipelajarinya dalam berbagai situasi sosial yang ada. danmetode yangdigunakan
adalah metode syam`iah wa syafawiyah (aural-oral) yang menekankan pada pembiasaanmenggunakan bahasa,
metode ini menekankan pembelajaran bahasa sebagai proses pembentukan kebiasaan.metode ini dilandasi oleh
teori behaviorisme yang cenderung memandang manusia sebagai organisme yang bisamemberikan respon
(operant) baik oleh karena adanya stimulus yang nampak atau tidak. Inti dari metodesyam`iah wa syafawiyah
(aural-oral) adalah bahwa belajar bahasa harus dimulai dari aspek bunyi dan lisansebelum yang lain, dengan
penggunaan bentuk murajaah atau kaji ulang yang intesif dan bila perlu denganpenggunaan alat-alat elektronik di
laboratorium, agar terciptanya tradisi belajar bahasa yang baik dan variatif.adapun langka-langkahnya adalah
sebagai berikut: Pertama, pembelajaran muhadasah dengan teknik hiwar; 1)siswa menyimak teks hiwar (tanpa
melihat buku/buku ditutup); 2) siswa menyimak teks hiwar (melihat buku/bukudibuka); 3) siswa mengucapkan
kalimat secara bemlang-ulang dan Keguruan menjelaskan mufradat dan pola-pola kalimat; 4) Keguruan
memberikan contoh-contoh; Kedua, Pembelajaran Istima`; 1) siswa menyimak teks(cerita pendek dengan satu
judul); 2) menjawab pertanyaan yang dipersiapkan; 3) siswa mengucapkan kalimatsecara berulang-ulang dan
Keguruan menjelaskan mufradat dan pola-pola kalimat; 4) diskusi antar siswa tentangteks yang dipelajari. Dalam
kecakapan membaca (maharah qiraah) dan kecakapan menulis (maharah kitabah)dosen menggunakan jenis
strategi drill (latihan siap) yaitu suatu cara dalam pendidikan dan pengajaran denganjalan melatih pembelajar
terhadap bahan-bahan yang sudah diberikan. metode yang digunakan adalah metodetarkibiyyah/ qawwaid
(gramatik) dengan Pendekatan Kognitif (al-Madkhal al-Ma`rifi) Berbeda dengan pendekatankomunikatif,
pendekatan ini menekankan pembelajaran bahasa sebagai proses pemerolehan bahasa (languageacquisition,
iktisab al-lughahi) melalui proses pembentukan kaidah (rule formation process). Metode tarkibiyyah/qawwaid
(gramatik) menekankan kepada kajian teori secara sistematis dan analisa teks bacaan. adapun langkah
kecakapan membaca (maharah qiraah) adalah sebagai berikut; Pertama, Membaca Intensif yaitu; 1) membaca
diam; 2) menjawab pertanyaan- pertanyaan; 3) membaca keras kalimat perkalimat; 4) latihan membaca mufradat.
perkalimat, percakapan; 5) memperbaiki dan memperindah teks secara lisan; 6) diskusi antar siswa mengenaiteks
yang dipelajari. Kedua, Membaca Ekstensif 1) membaca teks yang panjang; 2) menjawab pertanyaan-
pertanyaan. Sedangkan untuk kecakapan menulis (maharah kitabah) langkahnya sebagai berikut; 1) menulis
beihans /berharakat; 2) menulis terarah (miwajahah); 3) menulis bebas (hurr). Hambatan yang dihadapi dalam
dalam peoses pembelajaran bahasa arab sangat beragam dikarenakan ada beberapa faktor, di antaranya;
Pertama, Segi kemampuan mahasiswa yang sangat beragam, sangat hetrogen, baik kemampuan, latar belakang
kehidupan, maupun karakteristik siswa. Kedua, metode yang tidak inovatif dan tidak memudahkan mahasiswa
belajar sehingga mengakibatkan kejenuhan. Ketiga, pendalaman dalam bidang kebahasaan sangat amat kurang,
tidak adanya Bi’ah Arabiyah dilingkungan kampus, dan mahasiswa kurang memiliki kesadaran berbahasa
keempat, dosen pengampu matakuliah kurang menguasai materi matakuliah dan pengantar perkuliahan
cenderung menggunkan bahasa Indonesia kelima, media yang ada tidak digunakan dengan maksimal dalam
pembelajaran, dosen lebih banyak menggunkan media papan tulis daripada menggunkan infokus. keenam, buku
sumber berbahasa Arab yang sangat minim untuk rujukan mahasiswa. Adapun upaya-upaya yang ditempuhuntuk
mengatasi hambatan-hambatan berupa kemampuan siswa yang beragam dan siswa kurang beranimempraktekan
bahasa secara individu karena takut salah adalah dosen memberikan perhatian dan bimbingankepadamahasiswa
yang dianggap kurang dalam menerima pelajaran, disamping menumbuhkan kemauan danmotivasi,Sedangkan
hambatan berupa kekurangan buku sumber berbahasa Arab sebagai referensi mahasiswadi atasimelalui
penyediaan buku-buku di perpustakaan umum universitas di PPBA JPB FTKUIN SGD Bandungsedangkan di
JPBA FPBS UPI Jurusan menyediakan CD atau DVD maktabah syamilah yang memuat ratusanbahkan ribuan
buku-buku berbahasa Arab yang disediakan oleh dosen untuk memfasilitasi mahasiswa,selanjutnya untuk
meminimalisir permasalahan yang dihadapi di JPBA FPBS UPI maka Ketua JPBA UPIbekerjasama dengan
Lembaga Studi Islam dan Bahasa Arab (LISAN Al-ARAB) mengahadakan kegiatantambahan di luar pembelajaran
untuk membantu mahasiswa yang memiliki kemampuan bahasa Arab di bawahrata-rata sedangkan di PPBA JPB
FTK UIN SGD, Ketua PPBA UIN SGD bekerjasama dengan sudan dalam haliniAl-Azhar mengadakan kegiatan
pesantren mahasiswa dengan mendirikan Lembaga Bahasa (Ma`hadLughawy),mahasiswa semester satu
diwajibkan selama satu tahun mengikuti pembelajaran bahasa Arab di sanadenganharapan mahasiswa akan
mampu memahami keempat maharah lughawiyah yang menjadi tujuanpembelajaranbahasa Arab. Berdasarkan
hasil penelitian yang penulis lakukan di JPBA UPI dan PPBA UIN SGD,maka adabeberapa saran yang penulis
tujukan kepada berbagai pihak yang ikut memperhatikan pendidikantermasuk parapraktisi pendidikan, sebagai
bahan masukan agar pendidikan nantinya ,menjadi lebih baik. 1. BagiKetua JPBAFPBS UPI dan Ketua Program
Pendidikan Bahasa Arab Jurusan Pendidikan Bahasa FakultasTarbiyah danKeguruan UIN Sunan Gunung Djati
Bandung mengingat pentingnya kemampuan berbahasa Arab,maka sangatperlu memberikan perhatian yang
serius dan meningkatkan pembinaan serta mengontrolpelaksanaan metodepengajaran yang dipergunakan oleh
para dosen di kelas. 2. Ketua Jurusan atau KetuaProgram beserta semuapihak yang terlibat aktif dalam proses
belajar mengajar, khususnya para dosen bahasaarab agar lebihmeningkatkan pengetahuan dan pengalamannya
dalam hal strategi pembelajaran bahasa Arabserta hal-hal yangtercakup di dalamnya, seperti pendekatan,
metode dan teknik pembelajaran yang digunakandalam pembelajaran.3. Para Dosen Pengampu matakuliah di
JPBA FPBS UPI dan Ketua PPBA JurusanPendidikan Bahasa FakultasTarbiyah dan Keguruan UIN SGD
Bandung, diharapkan dapat memilih danmenentukan metode pengajaranbahasa Arab yang tepat dan cocok
diterapkan dalam situasi dan kondisi sertamemiliki kemampuanmengkombinasikan metode-metode yang telah
ditetapkan itu secara harmonis dan serasi.4. Semua pihak yangterlibat aktif dalam bidang pendidikan, hendaknya
berusaha dan bergerak aktif dalammerancang, menyusun danmengembangkan strategi pembelajaran bahasa
Arab secara komprehensif (tidaksetengah-setengah), sehinggahasil yang diharapkan juga maksimal. 5. Pihak
jurusan atau program hendaknyamengadakan kerjasama yangbaik dengan lembaga-lembaga pendidikan dan
pihak-pihak terkait serta masyarakatdalam mewujudkan tujuanPendidikan bahasa Arab, sehingga bahasa Arab
bisa berkembang dengan baik. 6.Bagi para mahasiswa,diharapkan agar lebih giat dalam belajar, baik di kampus
maupun diluar jam kuliah, semuaini dilakukan agarsegala apa yang telah dicita–citakan dapat tercapai dengan
sukses dan gemilang.
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PERTUMBUHAN BENIH IKAN NILEM (Osteochilus hasselti) DALAM SISTEM BIOFLOK 
PADA PADAT 10 EKOR/ 21 LITER

Fia Sri Mumpuni1, Muarif2, Nani Yulianti3

1, Universitas djuanda, Indonesia ;
2, Universitas Djuanda, Indonesia ;
3, Universitas Djuanda, Indonesia ;

1; 2; 3;

Abstrak 
Latar Belakang  - Ikan nilem merupakan ikan asli Indonesia terutama di Jawa Barat, sehingga penting untuk
dikembangkan budidayanya

Tujuan - Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan benih ikan nilem yang dipelihara dalam sistem
bioflok dengan padat padat tebar 10 ekor/21 L

Metodologi - Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan
dan 4 ulangan. Perlakuan pada penelitian ini adalah : perlakuan Kontrol (non bioflok), A (rasio C/N 10 ), B (rasio
C/N 15) dan C (rasio C/N 20). Ikan uji yang digunakan adalah nilem yang memiliki panjang 4,5-5,5 cm.

Hasil - Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan K, A, B dan C memberikan pengaruh yang berbeda nyata
n (P<0,05) terhadap laju pertumbuhan harian. Pengukuran kualitas air selama penelitian memiliki nilai yang layak
untuk budidaya. Kisaran suhu antara 26,3-29,4 ?, oksigen terlarut (DO) 6,70-8,70 mg/L, pH 5,00-7,90 dan
ammnonia 0- 0,0705 mg/L.

Kebaruan - Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan K, A, B dan C memberikan pengaruh yang berbeda
nyata n (P<0,05) terhadap laju pertumbuhan harian. Pengukuran kualitas air selama penelitian memiliki nilai yang
layak untuk budidaya. Kisaran suhu antara 26,3-29,4 ?, oksigen terlarut (DO) 6,70-8,70 mg/L, pH 5,00-7,90 dan
ammnonia 0- 0,0705 mg/L.

Keywords: bioflok, laju pertumbuhan, pertumbuhan panjang mutlak, rasio C/N,
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Optimasi Waktu Pencucian Terhadap Mutu Surimi Ikan

Dini Surilayani1

1Ilmu perikanan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia ;
1dini.surilayani@untirta.ac.id;

Abstrak 
Latar Belakang  - Salah satu alternatif peningkatan nilai tambah bagi ikan ekonomis rendah dengan
mengolahnya menjadi produk surimi. Surimi merupakan produk antara yang dapat digunakan sebagai bahan
baku dalam pembuatan produk olahan perikanan seperti bakso, sosis, nugget dll. Pembuatan surimi
menggunakan ikan ekonomis rendah yang didapatkan dari hasil tangkapan nelayan. Proses pencucian dalam
proses pengolahan surimi akan mempengaruhi karakteristik fisik surimi yang dihasilkan.

Tujuan - Menentukan waktu pencucian yang optimum terhadap kualitas surimi ikan

Metodologi - Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) untuk melihat waktu optimum
pencucian terhadap mutu surimi yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan satu perlakuan waktu pencucian
dengan tiga taraf pencucian (1 kali, 2 kali, dan 3 kali)

Hasil - Peningkatan waktu pencucian memiliki pengaruh terhadap peningkatan pada nilai kadar air, penurunan
pada nilai kadar protein dan nilai kadar lemak pada surimi. Analisis sensorik menunjukkan bahwa peningkatan
waktu pencucian juga memberikan nilai positif untuk nilai uji lipat dan uji gigit, frekuensi pencucian 2 kali
merupakan yang optimum dalam karakteristik surimi ikan.

Kebaruan - Analisis statistik menunjukkan waktu pencucian 2 kali optimum untuk mendapatkan karakteristik
surimi dengan kadar air sebesar 82,61%, kadar protein 15,58% dan kadar lemak 0,36%.

Keywords: Pencucian, Sensori, Surimi
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Pengembangan Metode Penilaian Keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat 
Pesisir Berbasis Sistem Sosial-Ekologi 

Yudi Wahyudin1

1Akuakultur, Universitas Djuanda, Indonesia ;
1yudi.wahyudin@unida.ac.id;

Abstrak 
Latar Belakang  - Keberlanjutan merupakan indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat,
termasuk di wilayah pesisir dan pulau kecil. Penilaian keberlanjutan program perlu didesain sesederhana mungkin
tanpa menghilangkan substansi program pemberdayaan yang dijalankan. Pengembangan metode penilaian
keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pesisir ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan
penilaian sistem sosial-ekologi secara sederhana.

Tujuan - Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mendesain dan mengembangkan metode penilaian keberlanjutan
program pemberdayaan masyarakat pesisir secara cepat dan sederhana berbasis sistem sosial-ekologi.

Metodologi - Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif-deduktif berbasis penelusuran
iteratif terhadap berbagai literatur serta pembelajaran-induktif berbasis pengalaman implementasi kegiatan
pemberdayaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian dilakukan selama bulan Agustus-September tahun
2019. Pengembangan metode penilaian keberlanjutan program pemberdayaan ini dilakukan dengan
mempertimbangkan beberapa indikator sistem sosial-ekologi, diantaranya: yaitu (i) indikator ekologi, (ii) indikator
ekonomi-ekologi, (iii) indikator sosial-ekologi, (iv) infrastruktur-ekologi, dan (v) indikator kelembagaan-ekologi.
Masing-masing indikator tersebut mempunyai sub-indikator yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan
keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil. Keseluruhan sub-indikator yang
dikembangkan selanjutnya dibuatkan pernyataannya masing-masing, sehingga dapat dijawab dengan hanya
menggunakan “ya” dan “tidak” saja. Pernyataan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat dapat
diperoleh dengan melihat dan menjumlahkan pernyataan yang dijawab “ya” berdasarkan masing-masing
pernyataan yang disusun. Keberlanjutan program pemberdayaan ini dapat diklasifikasi berdasarkan empat
kategori, yaitu: (i) berlanjut sepenuhnya, (ii) berlanjut dengan penguatan dan pemantapan program, (iii) berlanjut
dengan catatan merah bersyarat, dan (iv) program tidak dapat dilanjutkan.
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Hasil - Berdasarkan analisis deduktif-induktif terhadap berbagai literatur dan pembelajaran kegiatan
pemberdayaan sebelumnya, maka dapat diperoleh 16 sub-indikator penilaian keberlanjutan program
pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau kecil berbasis sistem sosial-ekologi, diantaranya 3 sub-indikator
ekologi, 4 sub-indikator ekonomi-ekologi, 3 sub-indikator sosial-ekologi, 3 sub-infrastruktur-ekologi, dan 3 sub-
indikator kelembagaan-ekologi. Program pemberdayaan dinyatakan berlanjut atau tidaknya tergantung dari
seberapa banyak pernyataan “ya” dapat diperoleh. Kategori keberlanjutan dapat dinyatakan sebagai: (i) berlanjut
sepenuhnya bilamana semua pernyataan dijawab “ya”, (ii) berlanjut dengan penguatan dan pemantapan bilamana
terdapat 12-15 pernyataan dijawab “ya”, (iii) berlanjut dengan catatan merah bersyarat bilamana terdapat 8-11
pernyataan dijawab “ya”, dan (iv) tidak dapat dilanjutkan bilamana kurang dari 8 pernyataan dijawab “ya”. Hasil uji
petik pengembangan metode penilaian keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pesisir “budidaya
cardinal fish” dan “budidaya kelapa” menujukkan hasil yang cukup memberikan peluang keberhasilan penerapan.
Banyaknya pernyataan yang dijawab “ya” dalam penilaian keberlanjutan program pemberdayaan “budidaya
cardinal fish” sebanyak 5. Hal ini berarti bahwa program pemberdayaan “budidaya cardinal fish” dapat
dikategorikan sebagai program yang tidak dapat dilanjutkan. Berbeda dengan banyaknya pernyataan yang
dijawab “ya” pada program pemberdayaan “budidaya kelapa” yang mencapai sebanyak 8. Hal ini menunjukkan
bahwa program pemberdayaan “budidaya kelapan” dapat dikategorikan sebagai program yang dapat dilanjutkan
dengan catatan merah bersyarat.

Kebaruan - Pengembangan metode penilaian ini belum pernah dipublikasikan sebelumnya, kendati beberapa
peneliti lain mengembangkan metode penilaian serupa tetapi dengan pendekatan yang berbeda.

Keywords: Keberlanjutan, program pemberdayaan, masyarakat pesisir, sistem sosial-ekologi, kualitatif
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Mortalitas Ikan Nilem Pada Media Bioflok Berbeda Rasio C/N 

MUARIF1, Fia Sri Mumpuni2, Nani Yulianti3

1, Universitas Djuanda, Indonesia ;
2, Universitas Djuanda, Indonesia ;
3, Universitas Djuanda, Indonesia ;

1; 2; 3;

Abstrak 
Latar Belakang  - Ikan nilem merupakan ikan lokal Jawa Barat yang memiliki nilai ekonomi tinggi akan tetapi
produksinya rendah. Introduksi teknologi bioflok pada budidaya ikan nilem akan mampu meningkatkan produksi
ikan ini.

Tujuan - Penelitian ini bertujuan mengetahui mortalitas ikan nilem yang dipelihara pada media bioflok berbeda
rasio C/N.

Metodologi - Penelitian ini menggunakan obyek ikan nilem dengan padat tebar pemeliharaan 20 ekor/21 L.
Rancangan penelitian berupa rancangan acak lengkap yang terdiri atas 3 perlakuan (K:kontrol, B: rasio C/N 10,
serta C: rasio C/N 20) dan 4 ulangan.

Hasil - Mortalitas tertinggi ikan nilem ditemukan pada perlakuan K dengan nilai rataan sebesar 42,50%,
sedangkan rataan mortalitas pada perlakuan B dan C adalah 3,98% dan 13,25%.

Kebaruan - Kondisi ini menunjukkan media bioflok mampu menjaga tingkat kematian yang lebih rendah
dibandingkan media tanpa bioflok.

Keywords: Bioflok, ikan nilem, kematian, padat tebar, teknologi
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STRATEGI KEBERLANJUTAN USAHA UMKM BERBASIS SYARIAH DI TENGAH 
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) PADA MASA 

PANDEMI COVID-19

R. Ali Pangestu1

1Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Djuanda, Indonesia ;
1alipangestu@gmail.com;

Abstrak 
Latar Belakang  - Wilayah Kabupaten Bogor merupakan kawasan permukiman penduduk yang cukup padat,
dengan perkembangan masyarakat yang cepat, adanya pemberlakuan kebijakan PPKM saat ini pastinya akan
mengakibatkan dampak positif maupun negatif yang berdampak kepada semua sektor salah satunya sektor
usaha UMKM. Kebijakan PPKM yang diberlakukan seperti pembatasan aktivitas kerja di tempat kerja,
pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan jam operasional, pembatasan kegiatan sosial dan budaya
serta pembatasan moda transportasi. Dengan adanya pemberlakuan kebijakan tersebut, sangat berdampak
kepada beberapa sektor, salah satu diantaranya adalah sektor usaha UMKM. maka dengan adanya beberapa
pembatasan kegiatan seperti ini menjadi tantangan bagi para pelaku usaha UMKM dalam melakukan kegiatan
keberlanjutan usahanya, para pelaku usaha UMKM dituntut untuk memiliki strategi alternatif, agar dapat
mempertahankan dan menyesuaikan diri di tengah pemberlakuan kebijakan PPKM, Selain untuk melihat
bagaimana strateginya penelitian ini juga ingin mengetahui strategi apa yang bisa mambantu para pelaku usaha
UMKM dalam mempertahankan usahanya ketika di masa pandemi COVID-19.

Tujuan - untuk mengetahui strategi pelaku usaha UMKM berbasis syariah dalam mempertahankan usahanya di
tengah pemberlakuan kebijakan PPKM di masa pandemi COVID-19, sehingga dapat menjadi referensi dalam
menerapakan strategi usahanya dalam mempertahankan keberlanjutan usaha di tengah pemberlakuan kebijakan
PSBB.

Metodologi - Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari,
mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian yang digunakan yaitu
penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil - strategi apa yang dapat mempertahankan keberlanjutan usahanya di tengah pemberlakuan kebijakan
PPKM di masa pandemi COVID-19 , sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan memberikan gambaran
bagi para pelaku usaha UMKM lainnya dalam mempertahankan usahanya.

Kebaruan - pertama kali dipublikasikan

Keywords: Kebijakan PPKM, UMKM, Strategi Usaha
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Abstrak 
Latar Belakang  - Dalam operasionalnya, proses pencatatan tabungan sudah menggunakan system, namun
pengelolaan Nasabah pembiayaan pada BMT Kabandungan masih menggunakan sistem manual tanpa
menggunakan aplikasi khusus, yakni dengan menggunakan MS-Excel sebagai aplikasi pengelolaan anggota,
termasuk pencatatan keuangan terutama pada proses pemberian pembiayaan dan pencatatan keuntungan.
Karena perkembangan jumlah anggota dan variasi bidang usaha anggota BMT Kabandungan yang sekaligus
diiringi dengan jumlah nasabah yang semakin banyak, maka hal ini menyebabkan pengelolaan anggota dan
pencatatan anggota makin rumit. Melihat masalah-masalah yang terjadi maka kebutuhan BMT Kabandungan
untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi menjadi sangat mendesak, sehingga informasi yang
dihasilkan akan lebih akurat dan tepat waktu serta dapat bermanfaat bagi pengurus dan organisasi sehingga
akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme pengelolaan BMT dapat berjalan dengan baik

Tujuan - Tujuan penelitian adalah untuk mengatasi masalah-masalah system informasi akuntansi pada BMT
Kabandungan, diharapkan dengan adanya system informasi yang buat dapat memudahkan Pengurus Koperasi
dalam mengelola dan membuat laporan keuangan serta memudahkan anggota dalam melakukan kegiatan bisnis
dengan koperasi

Metodologi - Implementasi pengembangan sistem ini menggunakan metode RAD (Rapid Application
Development) karena mempunyai keunggulan dalam kecepatan dan keakuratan sistem yang dibuat melalui suatu
model (prototype) sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pengguna

Hasil - Pembuatan prototype dilakukan terhadap proses pendaftaran calon anggota dan proses penyetoran
tabungan sehingga tidak lagi dilakukan secara manual

Kebaruan - Sistem yang diimplementasikan tidak hanya mampu menyajikan laporan keuangan, namun juga
sudah terintegrasi dengan data masyarakat penerima manfaat Program Perlindungan Sosial. Sehingga
pemberdayaan masyarakat yang termasuk dalam daftar penerima Perlindungan Sosial, baik yang
implementasinya melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar, Program
Indonesia Sehat, Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra), serta Program Keluarga Harapan (PKH), dapat menjadi
prioritas penerima pembiayaan dari BMT Kabandungan sehingga upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan
lebih optimal

Keywords: BMT, Sistem Informasi Akuntansi
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Abstrak 
Latar Belakang  - Budidaya perikanan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar dan dapat
menjadi salah satu sektor besar yang diandalkan untuk menjadi pilar perekonomian negara. Menurut data
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, pada tahun 2019, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia naik dari
tahun 2018 sebesar 10,1% dengan jumlah total sebanyak Rp 73.681.883.000. Berdasarkan data dari Badan
Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 ada lebih dari 200 perusahan yang bergerak di bidang budidaya ikan.
Kemudian di tahun yang sama, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
(PDSPKP) mengadakan survei perhitungan sementara jumlah konsumsi ikan nasional dari 34 provinsi yang
mencapai angka 55,95kg /kapita /tahun. Ikan air tawar menjadi pemasok utama konsumsi ikan di Indonesia (KKP,
2020). Ikan lele (Clarias sp.) merupakan jenis ikan yang digemari dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi.
Tak hanya itu, ikan lele juga menjadi salah satu budidaya air tawar yang memiliki tingkat populasi yang sangat
tinggi dalam jumlah produksi yang dihasilkan. Menurut data statistik Kementerian Kelautan Dan Perikanan,
pertumbuhan rata-rata produksi ikan lele pada triwulan I-III tahun 2017 – 2018 mengalami kenaikan dari 841,75
ribu ton menjadi 1,81 juta ton atau dalam kisaran 114,82% (KKP, 2018). Pada tahun 2016 – 2018 produksi ikan
lele di Kabupaten Bogor terus mengalami kenaikan hingga menyentuh angka peningkatan sebesar 88.780,63 ton.
Selain itu, untuk produksi benih ikan lele sendiri pada tahun 2017 mencapai angka 3.514.088,24 ribu ekor
(DISNAKAN, 2017). Letak topografi wilayah serta iklim seringkali menjadi masalah pokok dalam pembiakan ikan.
Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20 ºC –30 ºC, dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 25º
(Portal Resmi Kabupaten Bogor, 2019). Rendahnya suhu di dataran tinggi menyebabkan tingkat kegagalan
produksi pada tahap pembenihan ikan terutama pada fase telur dan larva terbilang tinggi. Hal ini terjadi
dikarenakan suhu yang rendah membuat keberlangsungan hidup ikan rendah. Pengupayaan kenaikan suhu
secara tradisional dilakukan dengan pembuatan hatchery khusus dengan bantuan pemanasan berupa kompor
gas. Hal ini tentunya masih terbilang belum optimal karena perlu adanya pengecekan suhu secara berkala agar
suhu tetap konstan.Kegiatan budidaya secara intensif memerlukan oksigen dengan jumlah yang tinggi. Sistem
aerasi melalui alat aerator bertujuan untuk memperbaiki dan mempertahankan kualiatas air dalam budidaya ikan
atau udang dalam kepadatan tinggi. Selain itu penambahan debit aerasi 5 L/menit dapat meningkatkan derajat
penetasan telur dan kelangsungan hidup larva ikan lele (Nurmansyah, 2019). Stabilisasi suhu air perlu dilakukan
untuk mengurangi tingkat kematian di tahap pembenihan. Inspirasi dari permasalahan dalam pembenihan ikan
lele dengan teknologi microcontroller dapat dijadikan inovasi baru untuk menghasilkan modifikasi karya berupa
“ARDUINO COMFORTABLE HOME BABY CAT FISH”, yaitu sebuah alat microcontroller yang mampu mengatur
suhu air. Heater bekerja pada rentang suhu minimum 25 ºC dan maksimum 28 ºC serta pengecekkan pHmaupun
suplai oksigen melalui sistem Arduino. Alat ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam pemecahan masalah
pada pembenihan ikan lele di masyarakat.
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Tujuan - 1. Menjadi solusi bagi pembudidaya ikan lelle terutama didaerah dataran tinggi 2. Sebagai produk yang
dirancang adalah alat pengatur suhu untuk tahap pembenihan ikan lele berbasis android dengan sistem arduino
,alat tersebut dapat mendeteksi suhu serta pH air dalam wadah pembenihan ikan melalui aplikasi android 3. Alat
tersebut dapat menyuplai oksigen melalui aplikasi android Dan juga dapat mengoptimalisasi suhu pada rentang
optimum ikan dalam jarak jauh menggunakan wifi berupa notifikasi melalui aplikasi android 4. Alat tersebut dapat
menghasilkan presentase derajat penetasan telur serta kelangsungan hidup larva ikan lele yang tinggi

Metodologi - 1. Perakitan alat 2. Pembuatan koding dan aplikasi 3. Pengujian alat

Hasil - Dalam permasalahan pembenihan ikan lele dengan teknologi microcontroller dapat dijadikan inovasi baru
untuk menghasilkan modifikasi karya berupa “ARDUINO COMFORTABLE HOME BABY CAT FISH”, yaitu sebuah
alat microcontroller yang mampu mengatur suhu air. Heater bekerja pada rentang suhu minimum 25 ºC dan
maksimum 28 ºC serta pengecekkan pH maupun suplai oksigen melalui sistem Arduino

Kebaruan - Alat ini (ARDUINO COMFORTABLE HOME BABY CAT FISH) telah terintegrasi aplikasi berbasis
android, pengguna dapat memonitoring kolam kapanpun dan dimanapun tanpa harus melakukan pengecekan ke
lapangan secara langsung

Keywords: Microcontroller, budidaya lele, pengatur suhu,pengatur ph dan teknologi
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Abstrak 
Latar Belakang  - Semakin ketatnya kompetisi antar sekolah pada saat ini, mendorong sekolah untuk
memberikan layanan pendidikan yang tidak sekedar berkualitas, tetapi juga memiliki nilai beda sebagai karakter
keunggulan Sekolah tersebut. Local wisdom atau kearifan lokal yang dimiliki setiap sekolah bisa manjadi salah
satu modal dalam memberikan nilai beda atau diferensiasi bagi sekolah tersebut. Salah satu sekolah yang
memiliki local wisdom dan menjadikanya sebagai strategi diferensiasi pemasaran jasa pendidikan adalah SMP
Islam Al-Kaustar Bogor.

Tujuan - Tujuan peneltian ini mencoba menggambarkan strategi diferensiasi berbasis local wisdom yang
digunakan SMP Islam Al-kautsar Bogor dalam pemasaran jasa pendidikannya, baik dari segi implementasi,
maupun faktor pendukung dan faktor penghambat.

Metodologi - Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan
data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun untuk teknik analisis data
menggunkan model Miles and Huberman

Hasil - Hasil penelitian ini menunjukan: Pertama, ada empat bentuk strategi differensiasi pemasaran jasa
Pendidikan berbasis local wisdom yang dilaukan SMP Islam Al-Kautsar Bogor, yait: (1) strategi diferensiasi
produk (program unggulan berbasis keislaman, berkarakter dan beradab). (2) strategi diferensiasi jasa (pelayanan
dengan kenyamanan bersih dan aman menerapkan karakter 5S, 3ur dan Bebaskomiba). (3) strategi diferensiasi
karyawan yaitu adanya pembinaan karakter guru dan karyawan oleh pimpinan SIT Alkautsar. (4) strategi
diferensiasi citra yaitu dengan menanamkan citra anak-anak berkarakter, citra local wisdom nya dengan 3UR dan
Bebaskomiba. Kedua, faktor pendukung dalam implementasi strategi diferensiasi pemasaran jasa Pendidikan
berbasis local wisdom di SMP Islam Al-Kautsar Bogor yaitu; (1) Satu-satunya SMP Islam yang berada di
Kecamatan Klapanunggal - Bogor, (2) kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap sekolah, (3) terjalinya
hubungan yang sangat baik antar komponen sekolah, (4) sarana dan prasarana yang mendukung. Adapun terkait
faktor yang menjadi penghambat, yaitu; (1) kurangnya sumber daya manusia yang mengelola IT dalam kegiatan
pemasaran, (2) belum adanya kerjasama dengan pihak-pihak luar seperti pemerintah desa dan kecamatan, dan
perusahaan.

Kebaruan - Menjadikan local wisdom atau kearifan lokal sebagai basis dalam kegiatan pemasaran jasa
pendidikan

Keywords: diferensiasi, local wisdom, pemasaran, jasa pendidikan
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Abstrak 
Latar Belakang  - Pandemi Covid- 19 yang terjadi pada awal 2020 mengakibatkan adanya perubahan dinamika
dalam berbagai sektor kehidupan manusia antara lain sektor ekonomi, budaya, sosial dan hukum. Covid- 19 yang
mengharuskan setiap individu untuk menjaga jarak guna mencegah penyebaran pandemi maka menyebabkan
adanya perubahan di berbagai sektor. Perubahan sektor di bidang hukum yang terdampak sekaligus merupakan
sebuah harmonisasi hukum dan teknologi yaitu terciptanya sistem peradilan pidana yang dilakukan secara daring

Tujuan - Tujuan penelitian pada paper ini adalah untuk menganalisis harmonisasi hukum dan teknologi dalam
sistem peradilan pidana daring dalam kerangka hukum di era new normal

Metodologi - Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang disusun secara sistematis logis dengan
menggunakan pendekatan penelitian peraturan perundang- undangan (statute approach) dan pendekatan
penelitian konspetual (conseptual approach).

Hasil - Hasil pembahasan penelitian ini adalah bahwa persidangan pidana secara daring merupakan sebuah hasil
harmonisasi di bidang hukum dan teknologi guna mencapai tujuan hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan
dan kepastian hukum di era new normal.

Kebaruan - keaslian penelitian atau kebaruan penelitian ini terletak pada pembahasan penelitian penulis yaitu,
pada penelitian ini difokuskan mengenai bagaimana era new normal memberikan perubahan terhadap bidang
hukum dan teknologi yang pada akhirnya saling berhamornisasi dan menciptakan inovasi terhadap sistem
peradilan pidana di indonesia

Keywords: Era New Normal, Harmonisasi Hukum, Persidangan daring, Pidana
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Abstrak 
Latar Belakang  - Dalam pembuatan produk hukum ,penggunaan bahasa tulisan yang sesuai dengan „Kaidah
Tata Baku Bahasa Indonesia? dan „Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia?, sangat dibutuhkan ketepatan
dalam rangka kesesuaikan dalam kalimat yang ada dalam perundangan-undangan atau peraturan peraturan. Hal
ini dilakukan supaya tidak salah tafsir terhadap pesan yang terkandung di dalam produk hukum tersebut.
Fenomena yang terjadi adalah, banyak para ahli hukum dalam pembuatan produk hukum seperti peraturan,
perundang-undangan, kontrak, perjanjian, MoU, dan sejenisnya tidak mengindahkan atau bahkan menyepelekan
kaidah-kaidah yang ada di dalam bahasa Indonesia. Dalam pasal-pasal, masih juga ditemukan adanya
ketidaksesuain dengan kaidah bahasa Indonesia seperti kesalahan dalam penggunaan partikel, penggunaan
tanda baca, kesalahan dalam struktur kalimat, dsb. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, dalam kajian
tulisan ilmiah kali ini, penulis khusus akan menelaah dan menganalisis masalah penggunaan kaidah bahasa
Indonesia dalam Peraturan Mahkamah Agung (disingkat Perma).

Tujuan - Tujuan dari pembuatan kajian tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut: 1. Mengetahui bagaimana kaidah
bahasa Indonesia. 2. Mengetahui bagaimana ciri bahasa hukum Indonesia. 3. Mengetahui bagaimana penerapan
kaidah bahasa Indonesia di dalam Perma

Metodologi - Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif, Sedangkan jenis
penelitian yang digunakan adalah konten analisis yang artinya suatu model yang dipakai untuk meneliti
dokumentasi data yang berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya. Metode ini digunakan agar mampu
memahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan isi penelitian ini.
Analisis dipakai agar penulis dapat menyusun penelitian ini dalam bentuk yang sistematis sehingga mengena
pada inti permasalahan dan memperoleh hasil penelitian yang benar.

Hasil - Dalam pembuatan produk hukum, menggunakan bahasa tulisan yang sesuai dengan „Kaidah Tata Baku
Bahasa Indonesia? dan „Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia? akan meminimalkan atau bahkan
meniadakan resiko salah tafsir terhadap pesan yang terkandung di dalam produk hukum tersebut Bahasa
Indonesia dalam perundang-undangan pada dasarnya tidak berbeda dengan bahasa Indonesia yang lain, yang
membedakannya hanya terletak pada terminologi atau penggunaan istilah tertentu, sedangkan yang lain, yaitu
bentuk kata, pilihan kata, dan struktur kalimat (gramatika) tetap tunduk pada kaidah bahasa Indonesia baku

Kebaruan - Tulisan ini benar-benar merupakan hasil kajian yang berkenaan dengan bagaimana menganalisis
sebuah perundang-undangan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga hukum ditinjau dari aspek penulisan
dalam Bahasa indonesia. Selain itu, sumber informasi yang dikutip penulis lain telah disebutkan dalam teks dan
dicantumkan dalam daftar pustaka

Keywords: Bahasa, Bahasa Hukum, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
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Abstrak 
Latar Belakang  - Kerangka berpikir adalah sebuah keniscayaan dalam penelitian hukum, misalnya negara
hukum Pancasila yang digunakan untuk membuka dimensi kerangka berpikir hukum guna menemukan
pemeringkatan teori-teori hukum baik Hidden theory maupun konsep-konsep yang dibangun.

Tujuan - Untuk membantu mahasiswa atau peneliti dalam bidang ilmu hukum dalam mengidentifikasi metode
penelelitian Yuridis normatif dan yuridis sosiologis, agar peneliti dan penulis hukum dapat menyajikan satu artikel
atau naskah penelitian secara sistematis, rapi dan teratur.

Metodologi - Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah scientific approach (Pendekatan ilmiah),
dimana pendekatan Ilmiah dengan cara melibatkan pengalaman secara langsung dalam pencarian informasi
dengan bertanya, menemukan jawaban untuk memahami dunia dengan ide-ide mengagumkan. Kegiatan ini
melalui 5 tahap, yaitu kegiatan: 1) Kegiatan merumuskan masalah, yaitu menciptakan suasana pencarian seperti
bercerita, berdialog, atau bertanya. Kemudian mengamati objek dengan seluruh indera (penglihatan,
pendengaran, perenungan, perabaan dan pengecap). 2) Kegiatan untuk membentuk hipotesis. Diawali dengan
bertanya (Questioning) tentang sesuatu yang dirasakan sebagai. 3) proses konfirmasi atau pencocokan
pengetahuan yang sudah dimilikinya dengan pengetahuan baru yang menimbulkan dugaan-dugaan yang
berkaitan dengan solusi sementara. 4) Kegiatan mengumpulkan data. Begitulah cara mencoba (Experimenting)
melakukan percobaan sebagai langkah pembuktian sebab akibat. 5) Kegiatan menganalisis masalah. Dengan
tahap mengasosiasi (Associating), yaitu menghubungkan pengetahuan yang sudah dimiliki tentang objek yang
diamati dengan pengetahuan baru yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya. 6) Kegiatan berakhir. Dengan
berkomunikasi (Communication), yaitu proses penguatan memperoleh pengetahuan pengetahuan baru yang
diperoleh oleh mahasiswa secara lisan dan hasil kreasi.

Hasil - Temuan terkait problematika menyusun kerangka berpikir hukum ditemukan terkait dengan pendekatan
penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik
pengolahan data, dan teknik analisis data hingga kepada penyusunan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan
penelitian. Tidak ada gaya atau bentuk penulisan yang mutlak.

Kebaruan - Epistemologi ilmu hukum dimaksudkan untuk mengembangkan penelitian di bidang ilmu hukum agar
mahasiswa dan peneliti hukum dapat lebih memahami perbedaannya dengan ilmu sosial lainnya.

Keywords: kerangka berpikir, penelitian, epistemologi, metode penelitian
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Abstrak 
Latar Belakang  - Bung Hatta, salah seorang pendiri republik ini yang sangat peduli terhadap kehidupan
bangsanya yang memiliki pengalaman hidup dan melihat secara langsung pengalaman pahit bangsanya, Beliau
begitu terenyuh melihat kondisi kehidupan mereka. Tanah, yang merupakan tumpuan hidup rakyat Indonesia
telah tercerabut dari kehidupannya. Bung Hatta mengatakan: “Tanah yang dipandang sebagai faktor produksi
utama itu, di luar tanah kediaman, hanya boleh dipandang sebagai faktor produksi saja, dan mestinya tidak lagi
menjadi objek perniagaan yang diperjualbelikan, semata-mata untuk mencari keuntungan.” . Latifundia yaitu
penguasaan lahan secara berlebihan adalah salahsatu bentuk pelanggaran hukum yang marak terjadi di
Indonesia. Penguasaan lahan secara berlebihan ini selain melanggar UUPA tahun 1960 juga mengakibatkan
terjadinya backlog perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Karena salahasatu faktor terjadinya
backlog perumahan unutk MBR adalah kurangnya persediaan lahan, karena lahan dikuasai oleh para
pengembang maupun kartel property yang menyebabkan harga tanah menjadi mahal sehingga masyarakat tidak
mampu mengaksesnya. Di sisi lain, banyak tanah negara yang terlantar atau bahkan dikuasai oleh pengembang
secara latifundia yang sangat jelas melanggar pasal 7 UUPA tahun 1960 yang sebenarnya bisa dimanfaatkan
oleh negara untuk membantu masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dengan cara subsidi tanah untuk
pembangunan perumahan. Negara memiliki hak menguasai sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Ketentuan Pasal 33 ayat
(3) ini melahirkan konsepsi Hak Menguasai Negara (selanjutnya disebut HMN) atas sumber daya alam untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945
dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(selanjutnya disebut UUPA). UUPA yang merupakan salah satu sumber hukum pertanahan Indonesia
mengadopsi doktrin hak bangsa yang menempatkan bangsa (dalam hal ini Negara bangsa) sebagai pemilik hak
atas tanah di Indonesia.

Tujuan - Memperbaiki politik pertanahan Indonesia dan menghentikan praktik latifundia yang telah berpotensi
menciptakan konflik horizontal.

Metodologi - Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan melihat lebih dalam
terhadap bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang berlaku mengenai batas kepemilikan tanah
sebagaimana diatur pada pasal 7 dan pasal 17 UUPA yang dikaitkan dengan Ketetapan MPR tentang Reformasi
Agraria (Landreform). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini mengambil dua pendekatan adalah Statute
Approach dan Conceptual Approach; sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud bahwa terdapat lima
pendekatan, antara lain: 1. Pendekatan Undang-undang (Statute approach) 2. Pendekatan Kasus (Case
Approach) 3. Pendekatan Historis (Historical Approach) 4. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) 5.
Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pemilihan dua pendekatan dimaksudkan untuk mempermudah
proses penelitian dalam hal praktik latifundia yang terjadi seolah-olah terlepas dari kontrol pemerintah. Oleh
karena itu, Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual
Approach) dianggap yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana diformulasikan pada identifikasi
masalah.
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Hasil - Pemerintah kesulitan untuk menyiapkan lahan untuk pembangunan perumahan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah dikarenakan lahan yang sudah dikuasai oleh swasta/pengembang/kartel property dengan
jumlah yang melampau batas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. pemguasaan ini dinamakan dengan
Latifundia yaitu penguasaan tanah secara berlebihan.

Kebaruan - Tulisan ini murni tulisan sendiri dan penelitian sendiri. Dalam penelitian ini bermaksud mengoreksi
dan mengotimalkan kebijakan pemerintah terkait optimalisasi Hak Menguasai Negara akan tanah negara yang
dikuasai oleh pengembang/swasta/kartep properti sesuai amanat UUD 1945 dan juga UUPA tahun 1960

Keywords: Tanah, Latifundia, HMN, MBR.
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MODEL MIGRASI HAK GUNA BAGUNAN MENJADI HAK KOMUNAL ATAS TANAH 
BERSAMA UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN SATUAN RUMAH 

SUSUN

Sudiman Sihotang1

1faculty of law, Universitas Djuanda , Indonesia ;
1sudiman.sihotang@unida.ac.id;

Abstrak 
Latar Belakang  - Latar belakang : Hak guna bangunan (HGB) adalah salah satu jenis hak atas tanah dengan
jangka waktu terbatas yakni maksimal 30 tahun yang dapat diperpanjang satu kali 25 tahun, kemudian dapat
diperbaharui 30 tahun dan diperpanjang lagi selama 25 tahun demikian seterusnya. HGB adalah jenis hak yang
diberikan kepada badan hukum. Adapun jenis hak yang diberikan kepada pemilik satuan adalah hak milik satuan
rumah susun (HMSRS), namun kekuatan HMSRS menjadi lemah ketika HGB berakhir yang mengakibatkan
satuan rumah susun tidak dapat dijaminkan, tidak dapat dijual dan tidak dapat dibaliknama wariskan.
Bagaimanakah model pengalihan fungsi HGB untuk memberi kepastian hukum atas kepemilikan satuan rumah
susun ?.

Tujuan - Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model migrasi HGB menjadi hak komunal untuk
memberi kepastian hukum terhadap kepemilikan satuan rumah susun.

Metodologi - Metodologi : Penerlitian ini dilakukan dengan yuridis normatif melihat peraturan yang menjadi dasar
pemberian hak atas tanah sebagai basis normatifnya yaitu undang-undang pokok agraria dikaitkan dengan
peraturan pemerintah atau peraturan ikutannya. Sebagaimana diketahui pembangunan rumah susun
dimaksudkan agar rakyat memperoleh keadilan memiliki rumah tempat tinggal sebagai tempat membina keluarga
yang sejahtera lahir dan batin, akan tetapi kenyataannya rumah susun masih menyisakan masalah dimana
kekuatan HMSRS menjadi hilang ketika HGB berakhir, dengan penelitian ini diharapkan dapat diberikan kontribusi
untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan satuan rumah susun

Hasil - Hasil : Pembangunan rumah susun adalah solusi mengatasi keterbatasan tanah untuk keperluan
pembangunan didaerah padat penduduk, selain itu untuk mengatur lingkungan kumuh diperkotaan agar tertata
lebih baik dan terciptanya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan tanah serta memperluas area terbuka hijau yang
berimbang dan serasi. Pembangunan rumah susun dilaksanakan oleh perusahaan berbadan hukum, sehingga
jenis hak atas tanah tempat pembangunan rumah susun adalah HGB dengan jangka waktu terbatas. Setelah
seluruh satuan rumah susun terjual akan terjadi peristiwa hukum dimana pelaku pembangunan tidak memiliki hak
lagi didalam rumah susun, tanah tempat berdirinya rumah susun akan menjadi hak komunal para pemilik satuan
rumah susun, sedangkan pengelolaan rumah susun selanjutnya akan dilanjutkan oleh badan hukum perkumpulan
Bernama Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS). Penulis menemukan model
migrasi HGB menjadi hak komunal yakni dengan cara menjadikan badan hukum P3SRS menjadi subjek HM dan
memberlakukan peningkatan status HGB rumah susun menjadi HM atas nama P3SRS secara otomatis pada
terjadinya penjualan terakhir satuan rumah susun.

Kebaruan - Novelty: 1. Menjadikan badan hukum P3SRS sebagai subjek hukum HM. 2. Memberikan kepatian
hukum dengan migrasu HGB menjadi HM secara otomatis pada saat terjadinya penjualan terakahir satuan rumah
susun.

Keywords: Kata kunci : Model, Migrasi HGB, Hak Komunal, Rumah Susun
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PRODUK DAGING OLAHAN BAKSO HALAL SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN 
KONSUMEN MUSLIM (Suatu kajian dalam perspektif Socio-Legal)

Jopie Gilalo1

1Fakultas Hukum, Department of Law Djuanda University, Indonesia ;
1gilalojopie@gmail.com;

Abstrak 
Latar Belakang  - Adanya Undang-Undang Jaminan Produk halal (UU No. 33 Tahun 2014), kemudian dalam
menciptakan iklim investasi, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun
2020) sebagai percepatan izin perolehan Sertifikat Halal dan mencantumkan Label Halal bagi pelaku usaha
sebagai kewajiban dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk halal di Indonesia, terutama pelaku
usaha tingkat UMK. Namun, tingkatan pelaku usaha UKM ini, masih belum banyak mengetahui dan
mencantuman label/logo halal pada produk pangannya yang seharusnya telah memperoleh sertifikasi halal
secara sah. Sehingga produk pangan (makanan daging olahan seperrti bakso) yang diperdagangkan menjadi
tidak halal atau haram.

Tujuan - Penulisan ini mencoba mengkaji pemahaman masyarakat Indonesia yang umumnya beragama Islam
sebagai Muslim yang diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan halalan thoyyiban (Quran Surah Al Baqarah:
168) harus mendapatkan perlindungan dari rasa aman berdasarkan keyakinannya, sebagaimana telah
diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan bagi pelaku usaha UKM menjual
produk pangan yang sudah bersertifikat halal

Metodologi - Penelitian ini melakukan studi socio-legal, yaitu melihat hukum atau undang-undang yang
diberlakukan pada perilaku sosial (masyarakat) sebagai variabel sosial empirik.

Hasil - Berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam penulisan ini, masih ditemukan penggunaan
label/logo halal di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Dengan anggapan pencantuman label/logo halal
sebagai pengamanan bahwa dagangan produk daging olahannya telah dianggap halal.

Kebaruan - Merubah perilaku konsumen muslim untuk patuh dan memilih produk daging olahan bakso halal

Keywords: bakso, Konsumen muslim, Socio-Legal
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Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Musik dan Lagu di Era Digital 

Nurwati Nurwati1

1Faculty of Law, Universitas Djuanda, Indonesia ;
1nurwati@unida.ac.id;

Abstrak 
Latar Belakang  - Perkembangan zaman pada teknologi telah berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan
termasuk pada industri musik. Salah satu yang berdampak dalam perkembangan ini yakni pada aspek
pendistribusian musik. Pendistribusian musik berawal dari media fisik seperti melalui vinyl, kaset tape dan CD
yang kemudian bergeser ke media digital. Era digital mulai merambah pada industri musik yang merubah alur
pendistribusian musik. Awal mulanya, musik dinikmati secara kaset tape atau CD yang dapat dibeli pada toko-
toko musik . Di zaman yang serba digital ini, pola pada pendistribusian musik telah bergeser dari media fisik ke
media digital. Pergeseran ini menimbulkan sebuah peran baru dalam pola pendistribusian musik, yaitu Aggregator
Musik

Tujuan - Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peran Aggregator Musik dalam mendistribusikan karya cipta lagu
dan musik secara digital

Metodologi - Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif.

Hasil - Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa di zaman yang serba digital ini, pola pada pendistribusian
musik telah bergeser dari media fisik ke media digital. Pergeseran ini menimbulkan sebuah peran baru dalam pola
pendistribusian musik, yaitu Aggregator Musik

Kebaruan - Berdasarkan kajian pustaka, penelitian ini berkesimpulan bahwa Aggregator Musik memiliki peran
yang sangat penting dalam pendistribusian musik secara digital..

Keywords: Peran, Aggregator Musik, Karya Cipta Lagu dan Musik.
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Penilaian Indeks Kesetiaan kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara (IKAPIN)

Mahipal1, Yudi Wahyudin2

1Ilmu Hukum , Universitas Pakuan, Indonesia ;
2Fakultas Pertanian, Universitas Djuanda, Indonesia ;
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Abstrak 
Latar Belakang  - Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah menyatu dalam
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Pilihan Pancasila sebagai Ideologi negara telah mengalami
berbagai macam ujian sejak zaman kemerdekaan dan puncaknya terjadi pada tanggal 30 September 1965.
Lahirnya Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober menegaskan bahwa keputusan
konsensus Pancasila sebagai ideologi negara merupakan hal final. Kesetiaan kepada Pancasila sebagai Ideologi
negara merupakan salah satu nilai bela negara yang perlu ditumbuhkembangkan dan untuk mengukur sejauh
mana kesetiaan ini dapat ditentukan, maka perlu dilakukan penilaian Indeks Kesetiaan Pancasila sebagai Ideologi
Negara (IKAPIN). Keberadaan IKAPIN ini diharapkan dapat mengukur tingkat kesetiaan bangsa Indonesia untuk
menjalankan Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi negara Indonesia.

Tujuan - Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menilai indeks kesetiaan kepada Pancasila sebagai Ideologi
negara.

Metodologi - Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei secara acak dengan menggunakan
pendekatan penyebaran Google Form kepada berbagai kalangan dengan menggunakan media grup WA, baik
grup WA mahasiswa, dosen, kolega dan jejaring bela negara, serta grup WA lainnya yang relevan. Desain
kuesioner disusun berdasarkan 35 pertanyaan yang mewakili lima sila, yaitu 3 pertanyaan untuk Sila Ketuhanan
Yang Maha Esa, masing-masing 7 pertanyaan untuk Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Persatuan
Indonesia dan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
serta 11 pertanyaan untuk Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyebaran kuesioner dalam
penelitian ini dilakukan pada tanggal 1-16 Oktober 2021. IKAPIN terdiri atas lima komponen indeks, yaitu indeks
kesetiaan menjalankan Sila 1, indeks kesetiaan menjalankan Sila 2, indeks kesetiaan menjalankan Sila 3, indeks
kesetiaan menjalankan Sila 4, dan indeks kesetiaan menjalankan Sila 5. Indeks kesetiaan menjalankan Sila
Ketuhanan Yang Maha Esa diwakili oleh sub-komponen indeks ketakwaan beragama (bobot 0,40), sub-
komponen indeks kerukunan beragama (bobot 0,30) dan sub-komponen indeks toleransi beragama (bobot 0,30).
Ketiga sub-komponen indeks pada indeks kesetiaan menjalankan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi roh
dalam aktualisasi keempat sila lainnya, dimana dibangun korelasi antara ketiga sub-komponen indeks Sila 1
tersebut dengan masing-masing sub-komponen indeks pada masing-masing keempat sila lainya. Nilai IKAPIN
berkisar pada range 0 sampai dengan 1, dimana jika nilai indeks sama dengan 1, maka kesetiaan kepada
Pancasila sebagai Ideologi negara telah dijalankan dengan ideal dan sempurna. Nilai IKAPIN ini diklasifikasikan
mennjadi lima kategori, yaitu Sangat Tinggi (0,81-1,00), Tinggi (0,61-0,80), Sedang (0,41-0,60), Kurang (0,21-
0,40) dan Rendah (0,00-0,20).
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Hasil - Jumlah responden yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan melalui Google Form yang disebarkan
mencapai sebanyak 222 orang. Responden berasal dari kalangan usia di bawah 20 tahun (62,61%), kelompok
usia 20-40 tahun (34,68%) dan di atas 40 tahun (2,70%). Terdiri atas 44,14% laki-laki dan 55,86% perempuan;
belum menikah (94,59%) dan telah menikah (5,41%); tidak bekerja (0,90%), bekerja (4,50%), dan berstatus
mahasiswa (94,59%); pendidikan terakhir SLTA (93,75%), Strata 1 (3,13%), Strata 2 (3,14%), dan sisanya terbagi
atas Diploma 3 (1,34%) serta Diploma 1 dan Strata 3 (masing-masing 0,45%). Responden tersebar di 24 kota dari
9 propinsi di Indonesia, dimana 97,30% responden berasal dari pulau Jawa dan hanya 2,70% berasal dari luar
Pulau Jawa. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai aktual IKAPIN berdasarkan hasil analisis berbasis 222 orang
responden dengan karakteristik seperti disebutkan di atas mencapai sebesar 0,93. Artinya bahwa indeks
kesetiaan kepada Pancasila sebagai Ideologi negara beraga pada kategori Sangat Tinggi. Hal ini ditunjukkan
dengan nilai indeks penyusunnya seperti indeks kesetiaan menjalankan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (0,97),
indeks kesetiaan menjalankan Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab (091), indeks kesetiaan menjalankan Sila
Persatuan Indonesia (0,91), indeks kesetiaan menjalankan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (0,92), dan indeks kesetiaan menjalankan Sila Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia (0,93).

Kebaruan - IKAPIN ini belum pernah dipublikasikan dan dikembangkan oleh peneliti lainnya. Metodologi yang
dikembangkan juga belum pernah disampaikan oleh peneliti lainnya di Indonesia.

Keywords: Pancasila, ideologi negara, indeks, IKAPIN, bela negara
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Kajian Hukum Alih Fungsi (Ruislagh) Tanah Wakaf Terdampak Proyek Pengembangan 
Sarana Umum Perspektif Maqashid Syariah 
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Abstrak 
Latar Belakang  - Hakikatnya, nilai kemanfaatan dari suatu tanah wakaf merupakan hal yang utama sebagai
salah satu bukti keberhasilan pengelolaan wakaf. Akan tetapi pada faktanya, masih ditemukan tanah wakaf yang
tergusur bahkan hilang dikarenakan dampak dari proyek pengembangan yang diselenggarakan pemerintah, atau
proyek bentuk lainnya. Hal ini terkesan bahwa Nazhir (pengelola wakaf) tidak memahami akan tugas dan
fungsinya terhadap aset wakaf yang dikelola. Padahal, satu tanah wakaf bisa menopang hampir sebahagian
besar hajat hidup masyarakat, terutama yang berada berdekatan dengan objek wakaf berada. Indikator
terpenuhinya kebahagiaan (al-falaah) ialah melalui terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Hukum Islam
menetapkan Kebutuhan dasar sebagaimana yang tergambar dalam lima maqashid syariah yang menjadi tujuan
pemberlakuan hukum Islam, yaitu guna terpeliharanya agama (hifzu al-din), jiwa (hifzu al-nafs), keturunan (hifzu
al-nasl), akal (hifzu al-‘aql), dan harta (hifzu al maal.

Tujuan - Artikel ini memberikan penjelasan serta mengungkap beberapa pelaksanaan Alih Fungsi (ruislagh)
tanah wakaf yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya melihat dari aspek filosofi
hukum Islam dengan menggunakan perspektif maqashid syariah.

Metodologi - Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis
normatif. Tulisan ini melakukan kajian terhadap prinsip, konsep-konsep hukum wakaf, ketentuan hukum
pengelolaan dan alih fungsi tanah wakaf. Selanjutnya mengambil beberapa contoh kasus pelaksanaan alih fungsi
tanah wakaf serta menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah.

Hasil - Penukaran harta benda wakaf diatur dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2006 yang menegaskan bahwa penukaran harta benda wakaf bisa dilakukan setelah ada izin tertulis dari
Menteri Agama berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Prosedur penukaran atau alih fungsi
(ruislagh) tanah wakaf dilakukan mengacu pada ketentuan Undang-undang Wakaf. Perspektif maqashid syariah,
sepanjang terdapat kemaslahatan dan kebutuhan mendasar yang akan terpenuhi melalui pilihan alih fungsi, maka
penukaran harta benda wakaf dapat saja dilakukan. Sebagaimana contoh apabila tanah wakaf yang akan
digunakan sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) serta tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan hukum Islam, maka hal tersebut dapat dilakukan. Seperti pengadaan pemakaman
umum yang dikelola pemerintah dari berasal dari penukaran harta benda wakaf. Dengan ketentuan bahwa harta
atau aset lain yang akan ditukarkan memiliki nilai sepadan/setara dengan harta benda wakaf yang utama.
Pemakaman umum, sarana jalan umum, penyediaan dan perluasan sarana pendidikan, dan bentuk peruntukan
jenis lainnya, dalam konteks hukum Islam dipandang sebagai objek yang menjadi hajat / kebutuhan utama
masyarakat. Sehingga guna pemenuhan kebutuhan dasar serta tercapainya maqashid syariah, penukaran harta
benda (ruislagh) wakaf dapat diselenggarakan.

Kebaruan - -

Keywords: Ruislagh, Tanah Wakaf, Pengembangan, Maqashid Syariah.
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Abstrak 
Latar Belakang  - Komisi Pengawas Persaingan Usaha mencatat sebanyak 55 putusan otoritas dibatalkan oleh
pengadilan negeri per 31 Desember 2015. Jumlah ini lebih banyak dari pembatalan oleh Mahkamah Agung yang
hanya mencakup 30 putusan. Sebaliknya, jumlah yang dikuatkan oleh MA mencakup 80 putusan, sedangkan PN
hanya menguatkan 74 putusan. Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan perbandingan 57% dan 43% antara
putusan yang dikuatkan dan dibatalkan PN sesungguhnya jauh dari harapan instansinya. Dengan adanya banyak
kasus dalam persaingan usaha yang terjadi, maka KPPU perlu diperkuat dengan regulasi, baik kewenangan
dalam melakukan penyelidikan, pemeriksaan, maupun kekuatan hukum putusannya.

Tujuan - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum putusan KPPU dan untuk
mengetahui kekuatan hukum putusan KPPU atas perkara persaingan usaha tidak sehat di Indonesia

Metodologi - Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap masalah hukum yang
semata-mata ditujukan terhadap data kepustakaan atau dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu data yang
dikumpulkan kemudian dikaji dengan pendekatan teoritis, normatif, dan diuraikan secara sistematis, kemudian
menarik kesimpulan. Pendekatan yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau
dogma-dogma.

Hasil - Hasil: (1) putusan KPPU harus memiliki kekuatan hukum yang tetap ketika telah jatuh putusan, dan tidak
dapat di batalkan oleh Pengadilan Negeri. (2)Terdapat ketidakpastian hukum dalam putusan KPPU atas
pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat karena putusan KPPU masih dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, karena dalam ketentuan Pasal 44
ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 terdapat ketentuan “Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada
Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan
tersebut”.

Kebaruan - Penelitian murni hasil karya ilmiah peneliti, tidak terdapat plagiarisme didalamnya, jika terdapat
tulisan atau karya orang lain di dalamnya, maka tulisan tersebut dikutip berdasarkan ketentuan penulisan ilmiah
yang berlaku dan tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Keywords: Kekuatan hukum, Putusan KPPU, perkara persaingan usaha tidak t
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PENGEMBANGAN FUNGSI KELEMBAGAAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) 
SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PENGAMANAN 

WAKAF

saddam Husein1

1, Universitas Djuanda, Indonesia ;
1;

Abstrak 
Latar Belakang  - Sebagaimana diketahui bahwa KUA adalah Institusi terbawah dilingkungan kementrian agama
yang menjadi Basis data informasi keagaman terdepan selanjutnya Pejabat pembuat akta iklar wakaf (PPAIW)
merupakan salah satu pilar penting dalam perwakafan Nasional berdasarkan Undang-undang Wakaf. Namun
melihat tugas pokok dan fungsinya masih cukup terbatas bahkan secara umum dominan dibidang perkawinan
padahal kebanyakan tanah-tanah wakaf itu berada di lokasi kecamatan, sementara Badan Wakaf Indonesia (BWI)
baru berada ditingkat kabupaten/kota sehingga fungsi KUA harus diperkuat agar bisa menjadi ujung tombak
pengaman tanah wakaf.

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melakukan analisis terhadap peningkatan fungsi
kelembagaan kantor urusan agama (KUA) selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam pengamanan wakaf.

Metodologi - Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis yuridis
normatif dengan pendekatan kualitatif mengkombinasikan bahan hukum sekunder dengan bahan hukum primer
sehingga menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan pengembangan fungsi kelembagaan KUA
selanjutnya dilakukan pengkajian apakah pemberlakuannya memberikan dampak positif terhadap masyarakat
dengan pendekatan peraturan-peraturan, konsep. Dan wawancara.

Hasil - fungsi kelembagaan kantor urusan agama (KUA) sebagai lembaga terbawah dan terpenting dalam bidang
pelayanan terhadap mayarakat terutama dibidang perwakafan perlu diperkuat dan didukung oleh pemerintah
dengan megembangkan fungsi kelambagaannya yaitu dengan cara mendelegasikan tugas pokok dan fungsi BWI
ditingkat kabupaten/kota ketingkat kecematan. Dampak positif pengembangan kelambagaan KUA bagi
pemerintah akan menghemat belanja negara karena dalam pembuatan BWI baru dibutuhkan sumber daya
insaninya (SDM), dana pembangunan gedung, pembebasan lahan gedung, izin lokasi, biaya operasional dan lain-
lain. Sedangkan bagi KUA sendiri tidak menjadi beban tambahan karena kemanfaatan lembaga tersebut semakin
besar, dan bagi masyarakat sendiri menjadi kemudahan masyarakat yang ingin berwakaf dari segi jarak, biaya,
dan administrasi.

Kebaruan - Tulisan ini dibuat oleh penulis untuk menganalisis dan menemukan tugas pokok dan fungsi bWI
Kab/Kota dapat dilakukan dengan model BLT.

Keywords: Pengembangan Fungsi, KUA, Pengamanan Wakaf
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Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Wilayah Desa Pancawati 
Kecamatan Caringin

Mulyadi1

1, Universitas Djuanda, Indonesia ;
1;

Abstrak 
Latar Belakang  - Pembangunan yang dilakukan akan mempengaruhi lingkungan. Salah satu faktor yang
mempengaruhi kualitas lingkungan adalah populasi penduduk yang kemudian mempengaruhi tingkat konsumsi
yang pada akhirnya akan meningkatkan pencemaran sebagai akibat dari adanya eksternalitas pertambahan
penduduk. Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan domain pelayanan publik dimana pemerintah
bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dalam pelaksanaannya
dapat melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat. Pengelolaan sampah ini diharapkan dapat
memperkecil masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup dan kesehatan
masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Produksi sampah setiap hari semakin meningkat
seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Salah satu hal yang harus dilakukan
untuk mengatasi peningkatan jumlah sampah tersebut adalah dengan cara mengurangi volume sampah dari
sumbernya melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Penelitian tentang pengelolaan sampah berbasis
partisipasi masyarakat di Desa Pancawati Kecamatan Caringin ini dilakukan dengan tujuan, pertama untuk
mengetahui dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat di Desa Pancawati Kecamatan Caringin dalam
pengelolaan sampah, kedua untuk mengetahui dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat di Desa
Pancawati Kecamatan Caringin dalam membantu pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data meliputi
wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan yaitu
dengan melaksanakan bakti sosial secara rutin setiap minggu dan ikut serta dalam pengelolaan sampah. Selain
itu, guna meningkatkan kebersamaan serta kesadaran masyarakat, mereka mengadakan pertemuan warga yang
dilakukan satu kali dalam sebulan, yang dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk
tingkat RT. Warga melakukan kegiatan tersebut atas inisiatif dan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari
siapapun. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Pancawati dikategorikan dalam posisi sedang. Masyarakat ikut
berpartisipasi dalam program kebersihan lingkungan termasuk dalam hal pengelolaan sampah, akan tetapi masih
belum optimal dilaksanakan baik dalam pemilahan dan/atau dalam pengomposan karena keterbatasan sarana
dan prasarana, termasuk biaya.

Tujuan - 1) Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat di Wilayah Desa Pancawati
Kecamatan Caringin dalam hal pengelolaan sampah; 2) Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat partisipasi
masyarakat di Wilayah Desa Pancawati Kecamatan Caringin dalam pengelolaan sampah.

Metodologi - Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis. Metode
yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode studi pustaka yang terdiri atas pencarian data dan
informasi melalui dokumen-dokumen pendukung berupa data dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen elektronik
dari internet.
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Hasil - Bhasil penelitian, salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan yaitu
dengan melaksanakan bakti sosial secara rutin setiap minggu dan ikut serta dalam pengelolaan sampah. Selain
itu, guna meningkatkan kebersamaan serta kesadaran masyarakat, mereka mengadakan pertemuan warga yang
dilakukan satu kali dalam sebulan, yang dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk
tingkat RT.

Kebaruan - Penelitian ini merupakan pengembangan dari hasil kegiatan PHP2D dan KKN Bina Desa yang
dilakukan oleh mahasiswa

Keywords: Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah
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KARAKTERISTIK FISIKOKIMIA ES KRIM TEMU MANGGA (Curcuma mangga Val.) 
DENGAN KONSENTRASI CMC (Carboxy methyl cellulose) YANG BERBEDA

Titi Rohmayanti1

1, Djuanda University of Bogor, Indonesia ;
1;

Abstrak 
Latar Belakang  - Salah satu bahan pangan yang ditemukan di daerah Asia Tenggara termasuk Indonesia yaitu
rimpang temu mangga (Curcuma mangga Val.). ). Khasiat temu mangga dalam bidang kesehatan sangat
potensial diterapkan dalam dunia pangan, yaitu temu mangga dapat diolah menjadi es krim untuk menjaga
aktivitas antioksidan temu mangga dari proses pemanasan. Salah satu upaya untuk menghasilkan es krim temu
mangga dengan karakteristik yang baik adalah dengan menambahkan penstabil seperti CMC

Tujuan - Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan produk eskrim ekstrak temu manga dengan karakter
fisik dan sensori yang dapat diterima dan aktivitas antioksidan yang tinggi

Metodologi - Temu manga diekstrak dengan menggunakan pelarut methanol kemudian dicampur dengan CMC,
susu skim, susu UHT, gula dan whipecream. Es krim ekstrak temu manga diuji secara fisik, mutu sensori, aktivitas
antioksidan, dan proksimat.

Hasil - . Es krim terbaik yakni menggunakan perbandingan ektrak temu manga 1:2 dan penamabahan CMC
0.2%. Es krim temu mangga terpilih memiliki nilai overrun 62.5%, kecepatan leleh 16.9 menit, TPT 28.50 brix.
Serta memiliki nilai sensori yaitu pada rasa 7.693 ke arah manis, tesktur memiliki nilai 6.950 ke arah lembut,
kenampakan memiliki nilai 7.107 ke arah mengkilap, aroma memiliki nilai 7.540 ke arah beraroma temu mangga
dan overall memiliki nilai 6.063 ke arah suka terhadap parameter sensori yang ada. Untuk nilai gizi es krim temu
mangga memiliki kandungan aktivitas antioksidan 109.6 ppm , kadar protein 9.81% dan kadar lemak 13.7%

Kebaruan - temu mangga salah satu rimpang yang belum banyak dimanfaat sebagai pangan fungsional. pada
penelitian ini didapatkan nilai aktivitas antioksidan yang tinggi pada es krim ekstrak temu mangga dengan sensori
menuju ke arah suka dan karakter fisik dan kimia yang baik

Keywords: CMC, es krim, temu manga

41



Aspek Gramatikal dan Konstruksi Judul Berita Pandemi COVID-19 di Media Online 

Edy Prihantoro 1, Tri Wahyu Retno Ningsih2, Dwi Asih Haryanti3

1, Universitas Gunadarma, Indonesia ;
2, Universitas Gunadarma, Indonesia ;
3, Universitas Gunadarma, Indonesia ;

1; 2; 3;

Abstrak 
Latar Belakang  - Latar penelitian ini dilandasi oleh judul berita sebagai fokus utama yang ditujukan bagi
pembaca untuk mengetahui dan memahami isi berita yang disampaikan atau diberitakan. Judul berita ditampilkan
tidak hanya berdiri sebagai bahasa yang komunikatif, tetapi juga mempunyai konstruksi dan aspek gramatikal
bahasa

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menemukan ciri umum yang khas dan mendeskripsikan konstruksi serta
aspek gramatikal pada penyajian judul berita ragam jurnalistik di media online.

Metodologi - Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis klasifikasi, yaitu pengelompokan hasil
analisis berdasarkan pola-pola penyajian judul berita dan analisis unsur langsung (immediate constituent).
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi
hasil-hasil temuan di dalam penelitian. Data penelitian adalah judul-judul berita dengan tema pandemi COVID-19
dari media online

Hasil - Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi berita tetap mempertahankan aspek gramatikal yang
berpijak pada teori sintaksis dan bentuk konstruksi judul berita dalam bentuk penyajian kalimat pernyataan,
kalimat pertanyaan, kalimat persuasif, dan kalimat gabungan. Dari judul-judul berita tersebut ditemukan aspek
sintaksis berupa jenis kata, frasa,klausa, kalimat, dan susunan konstruksi judul berita.

Kebaruan - Dalam menjalankan fungsi pengawasan, media seringkali membuat judul berita secara berlebihan
sehingga, masyarakat merasa khawatir, cemas, was-was sehingga berdampak ke penurunan sistem imun tubuh.
Dalam hal ini, judul-judul berita ini selain berfungsi sebagai tanda peringatan bagi masyarakat juga dapat
menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Keywords: COVID-19, judul berita, konstruksi persuasif, media online, sintaksis
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Peningkatan Kualitas Pelayanan Humas PDAM Melalui Aplikasi SIMOTIP untuk Lapor 
Stand Meter Mandiri Costumer

Ika Rizky Khoerunisa1, Agustini2

1, Universitas Djuanda, Indonesia ;
2, Universitas Djuanda, Indonesia ;

1; 2;

Abstrak 
Latar Belakang  - Aplikasi SIMOTIP adalah aplikasi yang di gunakan para pelanggan agar tidak lupa melaporkan
stand meter airnya, maka pihak PDAM mengeluarkan aplikasi ini, aplikasi ini juga mendukung program PSBB dan
protokol kesehatan pencegahan COVID-19, saat ini pelaporan dapat melalui aplikasi SIMOTIP yang dapat di
instal atau pembaharuan di playstore. Selain itu manfaat baca meter mandiri dapat menghindari penularan
COVID-19 lebih luas lagi dan juga sekaligus pelanggan dapat mengontrol pemakaian dan mengecek kebocoran
secara dini pipa di dalam rumah sehingga bisa menghemat pengeluaran air.

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar tetap aman dan nyaman dengan adanya
aplikasi SIMOTIP yang menunjang kebutuhan atau keluhan costumer PDAM

Metodologi - Dalam penyusunan laporan ini, penulis mengumpilkan data dengan metode sebagai berikut : 1.
Observasi Mengamati danikut serta bagaimana proses kinerja Humas PDAM dalam pemanfaatan aplikasi
SIMOTIP. Observasi di lakukan secara partisifatif artinya penulis ikut serta dalam pekerjaan WFH dan WFO
perusahaan tersebut. 2. Wawancara Wawancara di lakukan secara langsung dengan Narasumber yang berkaitan
dengan objek laporan, dalam rangka mencari semua data dan informasi yang berkaitan dengan objek laporan.
Sehubungan objek penelitian melalui cara tanya jawab dengan piham pihak berkepentingan. 3. Studi Pustaka
Menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang di
teliti.informasi yang di peroleh berasal dari buku buku, laporan penelitian, karangan ilmiah atau sumber lainnya
baik media cetak maupun elektronik. 4. Dokumentasi Dokumentasi di lakukan penulis untuk mengabil bukti data
data di lapangan baik dalam bentuk tulisan ataupun gambar.

Hasil - Temuan yang penulis dapatkan di penelitian kali ini adalah PDAM dengan sigap memaksimalkan aplikasi
SIMOTIP ini untuk memaksimalkan tetap berjalannya kegiatan atau keperluan yang di inginkan cosmumer PDAM

Kebaruan - Berdasarkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) yang telah di lakukan di kantor PDAM
Tirta Pakuan Kota Bogor selama PPKM berlangsung di keguatan PPM ini mengetahui kinerja PDAM yang masih
melayani masyarakat khususnya di daerah Bogor yaitu : Kami mendapat banyak pengalaman pengetahuan serta
hal hal yang sangat bermanfaat. Peningkatan kualitas pelayanan Humas pada bidangnya khususnya melaui
aplikasi SIMOTIP yang semakin di kembangkan dan juga mengikuti keinginan costumer dengan kemudahan
kemudahan yang di dapatkan.

Keywords: Peningkatan kulaitas pelayanan humas, Aplikasi SIMOTIP
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Pengaruh Pemasaran Digital Terhadap Tingkat Penjualan Umkm Di Desa Cigombong 
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2, Universitas Djuanda, Indonesia ;

1; 2;

Abstrak 
Latar Belakang  - Peranannya teknologi dalam mengembangkan UMKM adalah untuk membantu para pelaku
usaha mempercepat produktivitasnya yang akan memengaruhi tingkat pendapatan. Maka dari itu pelaku UMKM
harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang membutuhkan media yang dapat mengkomunikasikan suatu
produk ataupun jasa untuk menjangkau target audience. Bentuk komunikasi yang dimaksud ini disebut
komunikasi pemasaran. Adapun tujuan komunikasi ini untuk memberikan informasi kepada khalayak tentang
produk atau barang, harga produk dan lain sebagainya agar tujuan perusahaan tercapai, yaitu terjadinya
peningkatan pendapatan atas penggunaan jasa atau pembelian produk yang ditawarkan (Firmansyah, 2020).
Desa Cigombong merupakan salah satu Desa di wilayah Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Desa
Cigombong juga memilki wadah bagi pelaku UMKM untuk menitipkan produknya, yakni Gerai UMKM atau E-
TAL’S yang diresmikan oleh Bupati bogor pada 17 Maret 2021. Memliki Anggota yang mayoritas menghasilkan
produk aneka makanan dan minuman, fashion, Handicraft atau beragam kerajinan (Syahmid, 2021). Seperti yang
dijelaskan di atas, bahwa Desa Cigombong sudah memiliki gerai UMKM yang siap menampung produk
masyarakat Cigombong. sebagai langkah untuk membuat produk UMKM dapat bertahan dan terus berkembang,
pelaku usaha dapat menggunakan pemasaran digital dengan memanfaatkan situs web, social media, online shop,
grup dagang online, platform ecommerce dan model e-buisness lainnya. Aplikasi media digital tersebut dapat
menjadi solusi dalam meningkatkan penjualan produk UMKM di Desa Cigombong, ini sebagai langkah untuk
membuat produk UMKM dapat bertahan dan terus berinovasi karena seorang wirausaha adalah seseorang yang
bisa membawa perubahan, inovasi dan ide-ide baru (Hidayat, 2017) Dari uraian di atas, maka rumusan dari
masalah ini adalah apakah terdapat pengaruh pemasaran digital terhadap tingkat penjualan UMKM di Desa
Cigombong. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemasaran digital terhadap tingkat
penjualan UMKM di Desa Cigombong.

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara pemasaran digital terhadap tingkat penjualan
UMKM di Desa Cigombong. penelitian ini diharrapkan mampu membantu mengedukasi para pemilik UMKM atau
calon pelaku UMKM yang ingin mencari informasi mengenai pemasaran digital sebagai upaya dalam
memberdayakan potensi berwirausaha pada usaha mikro, kecil dan menengah.

Metodologi - Penelitian ini akan melakukan studi dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif terhadap suatu
fenomena dalam sebuah lembaga atau instansi, yaitu lembaga masyarat Desa Cigombong. Pada dasarnya studi
deskriptif bertujuan untuk mengambarkan berbagai kondisi, situasi yang ada dalam masyarakat menjadi objek
penelitian. Penelitian ini menganalisis pengaruh pemasaran digital terhadap peningkatan penjualan UMKM di
Desa Cigombong. Jenis penelitian ini berupa penelitian kuantitatif yang menguji teori-teori tertentu dengan cara
meneliti hubungan antar variabel. Variabel–variabel yang diukur dengan instrument–instrument penelitian,
sehingga data yang terdiri dari angka– angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik (Chreswell, 2013)
melalui riset kepustakaan,observasi dan dokumentasi
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Hasil - Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemasaran digital terhadap tingkat penjualandimana
facebook merupakan media sosial yang paling banyak digunakan yaitu sebesar 63,3% dan aplikasi jualbeli online
shopee sebesar 66,7%. Potensi untuk mendatangkan penjualan semakin tinggi dengan memanfaatkanberbagai
jenis dari pemasaran digital yang memiliki karakteristik dan keunggulan pada fitur-fiturnya. Sehinggadapat
dikatakan bahwa semakin tinggi penggunaan media digital maka semakin tinggi tingkat penjualannya.Disinilah
pentingnnya pelaku UMKM untuk mempelajari dan mengimplementasikan pengetahuan tentangpemasaran
digital, ini sebagai langkah untuk membuat produk UMKM dapat bertahan dan terus berinovasi karenaseorang
wirausaha adalah seseorang yang bisa membawa perubahan, inovasi dan ide-ide baru (Hidayat, 2017)

Kebaruan - Berdasarkan hasil uji yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwa nilai sig adalah 0.043 dimana nilai
terseburt lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pemasaran digital
terhadap tingkat penjualan. Selain itu, hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pradini, 2017)
yang menunjukkan bahwa pemasaran digital berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Berdasarkan hasil analisis
deskriptif variabel pemasaran digital dapat diketahui bahwa item pernyataan "Produk UMKM memasang iklan di
Internet" mendapatkan skor rata-rata terendah 4.2 yang menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap hal itu
adalah baik. Pelaku usaha UMKM di Desa Cigombong dapat mempertahankan pemasaran promosi
menggunakan iklan di internet, karena tanggapan responden sudah berada di kategori yang baik Item skor
pernyataan tertinggi pada variabel pemasaran digital adalah "Komunikasi dengan pelanggan lebih mudah baik
secara online chat pada aplikasi jual beli online maupun via WA atau media sosial" rata-rata 4,7 yang
menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap hal itu sangat baik. Berdasarkan hasil analisis deskriptif
variabel tingkat penjualan dapat diketahui bahwa item pernyataan "Rangkaian distribusi barang atau jasa akan
memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk yang di pasarkan dengan mudah dan cepat" mendapatkan
skor rata-rata paling tinggi 4.6 yang menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap item tersebut termasuk
dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden mrnyukai distribusi yang lebih mudah dan
cepat. Termasuk memiliki kategori sangat baik

Keywords: pemasaran digital, tingkat penjualan, UMKM
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Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan Negara di Indonesia

Gotfridus Goris Seran1
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1;

Abstrak 
Latar Belakang  - Pengelolaan perbatasan di Indonesia, baik perbatasan negara (state border), termasuk
perlintasan batas negara (cross-border), maupun kawasan perbatasan (inside border area), dikendalikan oleh
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI). BNPP RI merupakan lembaga non
struktural (LNS) yang ditetapkan berdasarkan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 14 ayat (1). Pertanyaan pokok penelitian ini adalah: Apakah pengelolaan
perbatasan negara cukup ditangani oleh BNPP RI seperti sekarang? Ataukah BNPP RI perlu diperkuat secara
kelembagaan sehingga mengelola perbatasan negara secara tepat?

Tujuan - Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan model dan strategi penguatan kelembagaan
pengelolaan perbatasan negara di Indonesia.

Metodologi - Metode penelitian yang digunakan adalah Soft System Methodology (SSM) dari Peter Checkland
(1990). SSM merupakan metode holistik untuk melihat aspek-aspek riil dan konseptual dari lembaga yang
mengelola perbatasan negara di Indonesia.

Hasil - Desain model penguatan kelembagaan didasarkan pada empat aspek kunci, yaitu kewenangan,
organisasi, tata kerja, dan regulasi. Formulasi strategi untuk memperkuat kelembagaan pengelolaan perbatasan
negara mencakup: (1) menetapkan kewenangan (tugas, fungsi dan peran), (2) mendesain organisasi (struktur),
(3) merumuskan tata kerja (prosedur kerja, koordinasi), dan (4) menyelaraskan regulasi.

Kebaruan - Desain model dan strategi penguatan kelembagaan pengelolaan perbatasan negara berdasarkan
aspek kewenangan, organisasi, tata kerja dan regulasi.

Keywords: Kawasan Perbatasan, Pengelolaan Perbatasan, Penguatan Kelembagaan, Perbatasan Negara, Soft
System Methodology
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Efektivitas Program Bantuan Presiden Produktif Untuk Usaha Mikro (BPUM) di 
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Abstrak 
Latar Belakang  - Dampak wabah covid19 berimbas lesunya aktifitas ekonomi UMKM, sehingga berdampak
luarbiasa pada pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Sebab sekitar 65 % PDB Nasional disumbangkan
oleh UMKM pada tahun 2019. Uang negara yang di gelontorkan untuk program BPUM ini adalah sebesar 21
trilyun. Dengan keuangan negara yang begitu besar, waktu yang cepat untuk direalisasikan, pasti banyak
menimbulkan permasalahan. Hal ini perlu penelitian akan efektivitas program bantuan ini supaya tidak terjadi
mubazir anggaran.

Tujuan - Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha
Mikro (BPUM) terhadap kinerja perkembangan usaha mikro selama pandemi covid19 di kelurahan Banjar
kecamatan Banjar Kota Banjar.

Metodologi - Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis berapa besar pengaruh efektivitas program
BPUM terhadap kinerja usaha UMKM di kelurahan banjar kecamatan banjar kota Banjar.

Hasil - Dari perhitungan korelasi koefisien dan determinasi model summary didapat hasil perhitungan tingkat
hubungan dengan nilai sebesar 0,782, masuk dalam kategori kuat. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa
terdapat pengaruh signifikan efektivitas program bantuan Presiden Produktif ini terhadap kinerja usaha mikro di
kelurahan banjar kecamatan banjar kota Banjar.

Kebaruan - Persamaan regresi dengan nilai b yang positif menunjukkan bahwa efektivitas program BPUM
terhadap pelayanan memiliki pengaruh yang positif.

Keywords: Bantuan Presiden Produktif, Efektivitas, Kinerja, UMKM
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PEMANFAATAN GOOGLE MAPS API PADA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 
SEBARAN TANAH PENDUDUK INDONESIA
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Abstrak 
Latar Belakang  - Validasi data dapat disajikan dengan cepat dan akurat dengan adanya sebuah sistem
informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan sebuah sistem yang dapat dirancang dan dibuat
berdasarkan kebutuhan pengguna dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial (bereferensi
keruangan) serta memiliki kemampuan visualisasi dan analisa yang unik yang dimiliki oleh pemetaan.

Tujuan - Sistem yang dibangun bertujuan memberikan kemudahan dalam menunjang penyajian informasi
mengenai sebaran tanah, sehingga adanya kejelasan mengenai surat surat kepemilikan tanah dan juga lebih
efektif dan efesien bagi penduduk dalam mendapatkan informasi sebaran tanah penduduk di Desa Nagrak
Cianjur.

Metodologi - Dalam pembuatan sistem informasi geografis ini menggunakan beberapa metode penelitian
sebagai berikut : 1. Survey Metode ini digunakan untuk mengetahui dan mempelajari kebutuhan sistem informasi
geografis sebaran tanah penduduk di Desa Nagrak Cianjur yang akan dibangun. 2. Analisis Untuk mampu
menyajikan informasi yang diharapkan, maka dilakukan analisis tentang bagaimana sebaiknya pembuatan sistem
informasi geografis sebaran tanah penduduk di Desa Nagrak Cianjur, sehingga produk yang dihasilkan nanti
mampu menyajikan informasi seperti yang diharapkan. 3. Tinjauan Pustaka Mengumpulkan materi, data dan
informasi dari buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, serta teori – teori yang
memperkuat pemahaman terhadap permasalahan. Daftar pustaka adalah daftar sejumlah buku acuan atau
referensi yang menjadi bahan utama dalam penyusunan penulisan. Daftar pustaka dapat berupa suatu hasil
pemikiran ilmuan, tulisan, baik itu tulisan ilmiah maupun tulisan non ilmiah. 4. Metode Rekayasa Perangkat Lunak
Metode rekayasa perangkat lunak yang akan digunakan adalah metode waterfall. Menurut Pressman metode
waterfall adalah model klasik yang bersifat Sistematis, berurutan dalam membangun Software. Berikut adalah
gambaran bagaimana pembuatan sebuah Software dari sebuah waterfall model. (Pressman,2015).

Hasil - Berdasarkan perancangan dan pembuatan sistem informasi geografis sebaran lahan penduduk di Desa
Nagrak Cianjur, dapat disimpulkan bahwa: 1. Sistem informasi geografis sebaran tanah penduduk merupakan
sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengelola data tanah, data blok tanah, data pemilik dan data mutasi,
sehingga dapat memudahkan pegawai desa nagrak dalam mengelola data tanah desa nagrak. 2. Sistem
informasi geografis sebaran tanah penduduk ini dilengkapi dengan peta digital yang dapat menampilkan
pemetaan tanah penduduk yang ada di desa nagarak cianjur, sehingga penduduk atau kadus dapat dengan
mudah melihat tata letak tanah penduduk dan informasi mengenai tanah tersebut.

Kebaruan - .

Keywords: Sistem Informasi Geografis, Sebaran Tanah Penduduk, google maps API
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Abstrak 
Latar Belakang  - Penurunan omzet dikarenakan covid 19 menjadi pengaruh terhadap roda ekonomi. Beralihkan
sistem berniaga atau perdagangan menjadi digitabilitas.

Tujuan - Untuk mengetahui dan menganalisis dampak covid 19 terhadap UMKM di Indonesia

Metodologi - Metode deskriptif kualitatif

Hasil - Perkembangan digital pada globalisasi saat ini sangat lah berpengaruh pada faktor ekonomi. Karena mulai
dari pasar tradisional hinggal pasar modern mengalami penutupan dan masyatakat lebih memilih berbelanja
secara online.

Kebaruan - Penelitian yang dilakukan memiliki nilai pengetahuan tentang penurunan omzet atau penghasilan
umkm dan pengaruh digitabilitas terhadap umkm.

Keywords: Covid 19, dampak covid 19, usaha mikro kecil dan menengah
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Abstrak 
Latar Belakang  - Kopi telah lama dibudidayakan di Indonesia. Dalam pengolahannya, dihasilkan buangan
berupa kulit kopi yang jika tidak diolah lebih lanjut dapat menjadi limbah dan menimbulkan masalah bagi
lingkungan. Kulit kopi bisa dimanfaatkan menjadi teh yang disebut cascara dan bisa ditingkatkan manfaatnya
dengan difermentasi menjadi kombucha.

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis cascara (arabika dan robusta) dengan periode
fermentasi (6, 8 dan 10 hari) untuk mencari respon paling optimum dari panelis terhadap warna, rasa, aroma dan
kekentalan kombucha cascara.

Metodologi - Rancangan penelitian dibuat menjadi 6 sampel tanpa ulangan dan dilakukan uji fisikokimia (gula,
alkohol dan pH) sebagai informasi tambahan. Respon dari panelis didapatkan dengan melakukan uji hedonik dan
dianalisis menggunakan Response Surface Methods.

Hasil - Hasil penelitian menunjukan bahwa jenis cascara dan periode fermentasi berpengaruh terhadap warna,
rasa, aroma dan kekentalan kombucha cascara. Sampel R6, R8 dan R10 menjadi sampel terbaik dari warna.
Sampel A6, A8, R6 dan R10 menjadi sampel terbaik dari rasa. Sampel R6 dan R8 merupakan sampel terbaik dari
aroma dan sampel R6 adalah sampel terbaik dari kekentalan. Sampel paling optimum terdapat pada sampel R6
yaitu kombucha cascara dari jenis robusta pada periode fermentasi 6 hari dengan kandungan gula 9,4°Brix,
alkohol 0% dan pH 3,5.

Kebaruan - .

Keywords: Kombucha, Cascara, Arabika, Robusta, Pangan Fungsional
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PELATIHAN PEMBUATAN MARKETING KIT MENGGUNAKAN APLIKASI CANVA 
UNTUK OPTIMALISASI DIGITAL MARKETING 

Mira Veranita1, Ramayani Yusuf2, Yuda Syahidin3, Eki Dudi Darmawan4

1Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Piksi Ganesha, Indonesia ;
2Administrasi Keuangan, Politeknik Piksi Ganesha, Indonesia ;
3Manajemen Informatika, Politeknik Piksi Ganesha, Indonesia ;

4Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Piksi Ganesha, Indonesia ;
1mirave2198@gmail.com; 2yusuframayani@gmail.com; 3yudasy@piksi.ac.id; 4eki.dudi@piksi.ac.id;

Abstrak 
Latar Belakang  - Pemasaran digital (digital marketing) saat ini merupakan pendekatan yang paling efektif untuk
meningkatkan pemasaran perusahaan. Untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan pemasaran, dilakukan
pelatihan pembuatan Marketing Kit dengan menggunakan aplikasi CANVA. Dengan Marketing Kit, informasi
digital mengenai usaha dan produk dapat dilakukan dengan lebih mudah, praktis dan efisien.

Tujuan - Dengan Marketing Kit, informasi digital mengenai usaha dan produk dapat dilakukan dengan lebih
mudah, praktis dan efisien.

Metodologi - Kegiatan pelatihan terbagi dalam tahap persiapan, perancangan dan tahap pelaksanaan serta
evaluasi. Kegiatan pelatihan dilakukan secara online dengan menggunakan Zoom Meeting, selama 4,5 jam
dengan kombinasi metode presentasi, demonstrasi dan praktek langsung pembuatan logo, kartu nama, flyer,
poster dan brosur.

Hasil - Pelatihan bagi Komunitas Muda Positif berjalan dengan lancar dan kondusif, seluruh peserta antusias dan
bersemangat untuk membangun bisnisnya dengan lebih baik. Di era serba digital ini, agar mampu bersaing para
pelaku usaha termasuk Komunitas Muda Positif perlu adaptasi cepat dan membuka diri terhadap berbagai
perubahan serta terus mempelajari berbagai peluang dan memanfaatkan perubahan. Perubahan yang serba
instan ini harus tetap disikapi dengan prinsip fokus pada pelanggan. Kegiatan Pelatihan Marketing Kit ini adalah
untuk meningkatkan pemasaran dan memenuhi kepuasan pelanggan akan berbagai informasi mengenai produk
dan jasa dengan cepat, kreatif dan inovatif.

Kebaruan - Pelatihan Marketing Kit dengan memanfaatkan aplikasi CANVA termasuk hal yang baru untuk
menjawab tantangan perubahan dan perkembangan teknologi digital, karena konsumen tidak lagi punya waktu
untuk membaca dan menyimpan kartu nama, poster, brosur dan flyer dalam bentuk fisik (hardfile) namun semua
kini mengandalkan akses dan penyimpanan di smartphone.

Keywords: Aplikasi CANVA, Digital Marketing, Marketing, Marketing Kit, Pelatihan
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Abstrak 
Latar Belakang  - Hubungan baik antara penjual dengan konsumen perlu dijaga dan dipelihara agar dapat
menjadi pelanggan tetap atas produknya. Indikator seorang konsumen menjadi pelanggan dapat dilihat dari
tingkat keseringan konsumen tersebut membeli produk yang sama di tempat yang sama. Apakah perilaku
konsumen seperti itu menunjukkan adanya kepuasan.

Tujuan - Untuk itu dilakukan penelitian dengan tujuan mengkaji pengaruh : 1) standar operating procedur
pembelian terhadap kepuasan konsumen; 2) bauran pemasaran produk terhadap kepuasan konsumen; 3) bauran
tempat terhadap kepuasan konsumen; 4) standar operating procedur pembelian, bauran produk, dan bauran
tempat secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen toko buah usaha dagang Berkah Jaya Cianjur.

Metodologi - Untuk mendapatkan data respon pelanggan dihimpun data primer penelitian dari 120 responden
yang minimal setahun terakhir berbelanja buah di Toko Buah Berkah Jaya. Karakteristik responden secara umum
adalah : didominasi perempuan (64.2%), sebagian besar berusia 15 – 64 tahun (98%), terbanyak berpendidikan
S1 (43.3%). Karena jumlah populasi pengunjung tidak diketahui secara pasti, maka pengambilan sampel
dilakukan secara non probability sampling dengan teknik accidental sampling dan disesuaikan dengan
persyaratan jumlah sampel minimal metode analisis jalur. Untuk menjawab tujuan penelitian, dilakukan analisis
jalur terhadap data variabel standard operating procedur pembelian dengan indikator kemudahan, kerapian dan
ketertiban berbelanja, bauran pemasaran produk dengan indikator keragaman jenis dan keragaman ukuran,
bauran pemasaran tempat dengan indikator ketersediaan fasilitas, kemudahan akses, kenyamanan dan kepuasan
konsumen dengan indikator kesesuaian dengan harapan dan keinginan

Hasil - Diperoleh hasil penelitian yang menyimpulkan : 1) standard operating procedur pembelian berpengaruh
tidak signifikan terhadap kepuasan konsumen; 2) bauran pemasaran produk berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan konsumen; 3) bauran pemasaran tempat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen; dan 4)
standar operasional pembelian, bauran produk, dan bauran tempat secara bersama-sama berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan konsumen. Standard operating procedur pembelian secara parsial berkontribusi kecil dalam
memberikan kepuasan konsumen. Hal ini disebabkan adanya pengaruh kebiasaan konsumen yang kurang
mempedulikan adanya ketertiban, kerapian yang tujuannya untuk memudahkan dalam berbelanja. Konsumen
pada umumnya memberikan respon puasnya pada produk dan tempat berbelanja. Keadaan seperti ini dapat
menjadi perhatian bagi penjual dalam menertibkan konsumennya melalui pendekatan kebiasaan mereka atau
budaya setempat, misalnya dengan membuat alur antrian.

Kebaruan - Hubungan SOP pembelian dengan kepuasan pelanggan

Keywords: Standard operating procedur, kepuasan konsumen
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Abstrak 
Latar Belakang  - Pengelolaan suatu obyek wisata tidak bisa terlepas dan peran masyarakat didalamnnya. Di
masa pandemi Covid-19 mengubah banyak pola pengelolaan suatu obyek wisata. Salah satu obyek wisata yang
dalam pengembangannya turut serta menerapkan protokol kesehatan adalah obyek wisata Taman Harmoni Desa
Bugbug Bali. Sosialiasi diberikan dengan tujuan menyiapkan masyarakat untuk siap mengelola pariwisata pada
era kenormalan baru yang semua serba berubah.

Tujuan - Hasil dari pengabdian masyarakat ini adalah berupa penerapan protokol kesehatan CHSE di obyek
wisata Taman Harmoni yang terdiri dari kebersihan, kesehatan, keamanan dan keberlanjutan lingkungan. Selain
itu dilakukan juga pendampingan terhadap masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia seperti
membentuk komunitas fotografi dan pelatihan kepemanduan wisata.

Metodologi - Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui tiga cara yaitu FGD, observasi
dan wawancara. FGD melibatkan 15 orang yang peserta yang terdiri atas pengeloa obyek wisata, perangkat desa
serta masyarakat yang bekerja di lokasi wisata Bukit Asah atau dikenal dengan Taman Harmoni Bali. Observasi
dilakukan dengan turun langsung ke lokasi wisata Taman Harmoni Desa Bugbug Kabupaten Karangasem Bali.
Wawancara dilaksanakan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai kendala apa saja yang
dihadapi dalam pengelolaan lokasi wisata serta program apa saja yang dibutuhkan dalam menunjang
pengembangan obyek wisata Taman Harmoni.

Hasil - Penerapan protokol kesehatan CHSE di obyek wisata serta pengembangan sumber daya manusia untuk
mendukung pengelolaan obyek wisata Taman Harmoni Desa Bugbug.

Kebaruan - Pengabdian Masyarakat di obyek wisata Taman Harmony yang ada di Desa Adat Bugbug
Kecamatan dan Kabupaten Karangasem Bali.

Keywords: Protokol Kesehatan, Pengelolaan, CHSE, Masyarakat, Sumber Daya Manusia
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Abstrak 
Latar Belakang  - Pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease (Covid 19) mengubah
banyak hal kebiasan baru termasuk dalam pembelajaran praktikum. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian
mendalam mengenai pembelajaran praktikum selama pandemi

Tujuan - Mengetahui pengaruh pembelajaran praktikum IPA terhadap motivasi dan hasil belajar siswa

Metodologi - Metode menggunakan simple random sampling dengan melibatkan 25 responden dan
menggunakan uji statistika

Hasil - Mengetahui pengaruh praktikum secara daring dengan hasil belajar

Kebaruan - Informasi mengenai kiat yang dilakukan guru dalam melakukan praktikum secara daring

Keywords: pembelajaran, praktikum, daring, covid-19
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Abstrak 
Latar Belakang  - Penelitian ini menganalisis kecerdasan Emosi terhadap Motivasi belajar Siswa di Masa
Pandemic Covid_19 Jakarta. Penelitian ini di latar belakangi adanya kegiatan belajar mengajar yang berubah dari
tatap muka menjadi online, hal ini menimbulkan masalah pada emosi siswa karena mengalami situasi baru dan
harus bisa memotivasi diri dalam belajar on line. Oleh sebab itu penelitian ini untuk perlu diketahui dengan
kecerdasan emosi bagus maka akankah motivasi belajar bagus. Metode penelitian yang digunakan dalam
pengumpulan data dilakukan dengan purposive random sampling dan penggunaan penyebaran Quesioner/
angket. Subyek penelitian ini siswa SMPN dan SMP swasta di Jakarta Timur. Sample yang diambil 100 sample,
50 siswa SMPN dan 50 Siswa Swasta. Hasil penelitian menyimpulkan Terdapat pengaruh langsung yang
signifikan kecerdasan emosi terhadap Motivasi belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai thitung =
5,051> ttabel=1,980. 2). 3) Terdapat pengaruh langsung yang signifikan kecerdasan emosi terhadap motivasi
belajar siswa SMP di Jakarta Timur. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai thitung= 4,742>ttabel=1,980. 4).

Tujuan - Mengetahui hubungan Kecerdasan Emosi terhadap Motivasi Belajar Siswa selama mengikuti
pembelajaran daring di masa Covid-19.

Metodologi - Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan purposive random
sampling dan penggunaan penyebaran Quesioner/ angket, untuk menjaring data tentang kecerdasan emosi dan
motivasi belajar siswa dalam pembelajaran daring/ on line. Data quesioner berupa informasi mengenai
Kecerdasan emosi siswa dan Motivasi Belajar Siswa saat pembelajaran daring/ on line. Data yang diperoleh akan
diolah menggunakan Analisis data deskriptif melalui uji statistika. Subyek penelitian SMP Negri dan Swasta di
Jakarta. Tehnik pengumpulan data dengan menyebar angket secara pada siswa secara on line dengan
menggunakan google form.

Hasil - .

Kebaruan - .

Keywords: 1, Kecerdasan Emosi, 2; Motivasi Belajar, 3; Pandemi Covid-19
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Abstrak 
Latar Belakang  - Rendahnya pengetahuan dasar sains siswa menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. selain
itu, sangat marak penggunaan gadget bagi siswa terutama kemudahan untuk mengakses berbagai media social
termasuk youtube. sehingga melahirkan ide untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pengetahuan siswa.

Tujuan - Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan Media Sosial
Youtube Melalui Video Bermuatan Scientific Terhadap Pengetahuan Dasar Sains Siswa di Sekoalh Dasar pada
kelas V Tahun ajaran 2021/2022.

Metodologi - Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif pre-experimental. Desain penelitian yang
digunakan adalah One Group Pretest Posttest. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV
dengan sampel penelitian sebanyak 20 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan tes pilihan ganda. Uji
validitas menggunakan penilaian ahli dan butir instrumen dengan rumus kolerasi Product Moment. Uji reliabilitas
menggunakan rumus Alpha Cronbach. Uji prasyarat yang digunakan yaitu uji normalitas, kemudian dilakukan uji
hipotesis dengan menggunakan uji T yaitu paired sample t-test

Hasil - Ditemukan bahwa Terdapat perbedaan hasil belajar pada pretest diperoleh nilai rata-rata 54, 00 dengan
ketuntasan hasil belajar sebesar 30%, sedangkan pada posttest diperoleh nilai rata-rata 75,25 dengan ketuntasan
hasil belajar sebesar 75% sehingga dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata sebesar 21,25.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada taraf kepercayaan 95%. Diperoleh nilai p-value sig 0,000, nilai sig
(2- tailed) 0,000

Kebaruan - Video Youtube bermuatan saintifik hampir tidak pernah digunakan didalam pembelajaran, umumnya
guru menggunakan video yang ada atas dasar menariknya saja tanpa memperhatikan korelasi antara muatan
video terhadap pengetahuan yang harus dicapai siswa pada level tertentu dan materi tertentu. Penelitian ini
menanamkan hal yang diabaikan tersebut yakni menggunakan video youtube yang bermuatan saintifik dengan
memperhatikan kemenarikan video yang disampaikan serta juga mengkaitkan dengan kurikulum saintifik.

Keywords: Media sosial Youtube, Video Bermautan saintifik, Pengetahuan Dasar Sains
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Abstrak 
Latar Belakang  - Pandemi covid 19 di indonesia sudah berlangsung sejak awal tahun 2019 dan masih
berlangsung hingga saat ini . Kehadiran Corona virus di seluruh belahan dunia telah merubah wajah dan
menggeser sistem pendidikan di tanah aiar secara serempak . Dengan alasan pencegahan dan penanggulangan
covid 19 sekolah ditutup sementara. Kondisi demkian memeksa seluruh komponen Pendidikan untuk membuat
sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai solusi bagi keberlangsungan pendidikan di masa pandemi. PJJ
memaksa guru menembah ketrampilannya dalam menggunakan teknologi sebagai sistem maupun sebagai media
belajar. Pekerjaan guru menjadi bertambah karena satu materi disampaikan dalam dua metode sekaligus yaitu
luring dan daring . Situasi seperti ini menuntut guru bekerja lebih keras dengan segala keterbatasan sarana dan
menimbulkan tekanan psikologis yang dapat menganggu well-being(kesejahteraan individu secara sikologis).
Guru yang menemukan wellbeig akan teta besemangat meingkatka kualitas diri, menjaga kualitas pembelajaran
dan memiliki loyalitas terhadap Lembaga tempat pengabdianya sebagai guru. Karenanya dibutuhkan sebuah
upaya yang dapat mempetahankan wllbeing guru pada masa pandemi. Meningkatkan kecerdasan spiritual guru
menjadi upaya efektif untuk memudahkan guru menemukan dan mempertahankan well-being pada masa
pandemi. Karena individu dengan kecerdasan spiritual yang baik memiliki kemampuan untuk bersyukur menerima
ketentuan Tuhanya dengan hati yang lapang

Tujuan - Tujuan dari penulisan kajian ilmiah adalah : 1. Mengkaji teori well-being pada guru dan dampaknya
terhadap Peningkatan kualitas diri dan menjaga kualitas Pendidikan serta loyalitas guru terhadap Lembaga 2.
Menemukan model pembinaan kecerdasan spiritual guru dalam rangka menemukan dan memelihara well-
beingguru pada masa pendemi

Metodologi - Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif Sesuai dengan masalah
yang hendak di jawab dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi di pandang lebih sesuai untuk mengetahui
secara mendalam mengenai well-being guru di masa pandemic dan faktor yang dianggap dapat memperkuat
terpeliharanya well-being yaitu kecerdasan spiritual guru melalui pendekatan ini bersifat alamiah, dalam arti
peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi setting penelitian, melainkan melakukan studi terhadap suatu
fenomena dalam situasi dimana fenomena tersebut ada, hingga di temukan sebuah rancangan model pembinan
kecerdasan spiritual guru yang efetif daalam Memprtahankan well-being guru di masa pandemic .
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Hasil - membuat guru menjadi sejahtera atau well- being pada masa pandemic merupakan sebuah strategi yang
tepat untuk mempertahankan kualitas Pendidikan ,memlihara semangat guru untuk tetap meningkatkan kualitas
diri dan memiliki loyalitas terhadap lembaga . Well- being pada guru ini dapat kita tinjau dari 3 aspek yaitu
subjective well being, psikological well- being, dan workplace well being dimana di antara ketiga pendekatan well -
being bagi guru tersebut memiliki dimensi, filosofis pendekatannya, dan juga aspek-aspeknya. Subjective well
being merupakan evaluasi kognitif dan afektif seseorang terhadap segala aspek kehidupan yang dirasakan oleh
seseorang tersebut. (Atmadja, 2020) Subjective well-being adalah satu bagian penting yang akan di kembangkan
dalam penelitian ini terdiri dari dua kompnen utama yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Menurut
Diener, Pressman, Hunter dan Delgadillo Chase komponen afektif dapat di tinjau dari dua aspek yaitu positive
affect dan negative affect. a) Positive Affect Positive affect merepresentasikan mood dan emosi yang dirasakan
individu ketika kehidupan mereka berjalan dengan baik. Positive affect terdiri dari emosi yang sementara seperti
kesenangan dan juga mood atau Menjadi Guru yang Well-being di Masa Pandemi Covid-19 20 emosi yang
memiliki jangka waktu lebih lama seperti ketenangan batin b) Negative Affect Negative affect adalah emosi dan
mood yang dirasakan individu ketika kehidupan mereka tidak berjalan dengan baik, seperti ketika ada masalah.
Negative affect terdiri dari emosi sementara seperti perasaan marah, sedih, stres, khawatir, dan juga mood yang
memiliki jangka waktu lebih lama seperti depresi. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Subjective Well- being
adalah 1. Dukungan sosial, 2. kebersyukuran, 3. forgivness, 4. personality, 5. Self Esteem. Strategy yang tepat
untuk menghidupkan Faktor faktor tersbut dalam diri individu adalah dengan meningkatkan kecerdasan spiritual.
Individu yang memeiliki kecerdasan spiritual akan memiliiki 5 karakteristik Pertama, kemampuan untuk
mentrandensikan yang fisik dan material; kedua, kemampuan untuk mengalami tingkat kesadaran yang
memuncak;ketiga, kemampuan untuk mensakralkan pengalaman sehari-hari; keempat, kemampuan untuk
menggunakan sumber sumber spiritual untuk menyelesaikan masalah dan kemampuan untuk berbuat baik;
kelima, memiliki rasa kasih sayang yang tinggi pada sesama makhluk Tuhan. Untuk menumbuhkan hal tersebut
dalam individu diperlukan sebuah Model peningkatan kecerdasan spiritual guru yaitu dengan menggunakanmodel
5M : MUHASABAH menyadari di mana dirinya sekarang .langkah kedua: MOTIFASI yang kuat untukberubah
kearah yang lebih baik .Langkah ketiga: MENYUSUN visi Baru dalam hidup individu, MENAHAN diriuntuk dapat
melalui cobaan yang di hadapi (adversity) MENYATUKAN HATI dengan sang Khaliq

Kebaruan - Tulisan ilmiah ini benar benar merupakan hasil kajian yang berkenaan dengan Pendidikan khusunya
dalam menjaga kualitas pendidikan masa pandemic dan menciptakan guru well-being melalui peningkatan
kecerdasan spiritual dengan sumber referensi yang dicantumkan dalam teks yang dicantumkan dalam daftar
pustaka

Keywords: Well-being, Guru, Kecerdasan Spiritual, Pandemi Covid 19
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Abstrak 
Latar Belakang  - Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya mahasiswa PGSD mempunyai keterampilan
pengembangan pembelajaran, namun fenomena di lapangan menunjukkan pengembangan pembelajaran yang
dilakukan mahasiswa PGSD masih kurang maksimal. Berdasarkan fenomena tersebut diperlukan strategi
pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan keterampilan pengembangan pembelajaran mahasiswa
PGSD.

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas strategi Team Based Project dan Case
Method dalam mengembangkan keterampilan pengembangan pembelajaran mahasiswa PGSD.

Metodologi - Desain penelitian kuantitatif dalam bentuk Quasi Experimental Design. Populasi penelitian ini
seluruh mahasiswa PGSD yang mengikuti mata kuliah pengembangan pembelajaran Sekolah Dasar Kelas Lanjut.
Sampel diperoleh dengan teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara
dokumentasi.

Hasil - Hasil uji keefektifan menunjukkan bahwa keterampilan mengembangkan belajar mahasiswa yang belajar
dengan strategi projek berbasis tim dan metode kasus memiliki rata-rata lebih tinggi dari mahasiswa yang belajar
dengan strategi pembelajaran langsung.

Kebaruan - Penelitian ini menggabungkan strategi team based learning, project based learning, dan case method
untuk mengembangkan keterampilan pengembangan pembelajaran mahasiswa yakni dengan menerapkan
strategi team based project dan case method

Keywords: Case Method, Keterampilan, Pembelajaran, Pengembangan, Team Based Project
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Abstrak 
Latar Belakang  - Pandemi Covid-19 telah mengubah sistem pembelajaran tatap muka menjadi sistem
pembelajaran daring (online). Perubahan ini terjadi secara serentak dan sangat cepat di seluruh perguruan tinggi
di Indonesia. Keadaan ini menimbulkan banyak permasalahan sekaligus tantanga dalam pembelajaran di
perguruan tinggi. Hal ini menjadi PR bagi para pengelola perguruan tinggi agar dapat adaptif dalam rangka
menjaga kualitas pembelajaran.

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pembelajaran di perguruan tinggi sebagai dampak
dari pandemi covid-19.

Metodologi - Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus dan riset kepustakaan
(library research). Peneliti menelaah dan menggali informasi dari berbagai sumber pustaka dan hasil penelitian
tentang pembelajaran daring (online) pada masa pandemi Covid-19 sehingga dapat mengambil kesimpulan.

Hasil - Temuan penelitian menggambarkan bahwa tantangan pembelajaran di perguruan tinggi sebagai dampak
pandemi Covid-19 adalah 1) ketersediaan infrastruktur tekologi, 2) kompetensi digital dan 3) perubahan
paradigma atau mindset tentang belajar. Tantangan ini seperti dua mata pisau yang dapat berdampat positif jika
perguruan tinggi dapat beradaptasi dengan baik, akan tetapi juga dapat berdampak negatif jika perguruan tinggi
gagal beradaptasi dengan perubahan yang ada.

Kebaruan - Kebaruan penelitian ini terdapat pada temuan penelitiannya, yaitu berbagai tantangan pembelajaran
di perguruan tinggi sebagai dampak dari pandemi covid-19, juga sebagai bentuk adaptasi pasca pandemi.

Keywords: covid-19, online learning, perguruan tinggi.
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Abstrak 
Latar Belakang  - Bimbingan dan konseling merupakan bagian dari pendidikan termasuk pada pendidikan
Sekolah Dasar. Karena kurangnya tenaga profesional bidang BK, maka guru kelas di SD hendaknya mampu
melaksanakan layanan BK dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Namun, suksesnya layanan BK
yang diberikan guru dapat dipengaruhi persepsi guru terhadap layanan BK. Oleh karena itu dibutuhkan gambaran
persepsi guru SD terhadap layanan BK yang terintegrasi di dalam pembelajaran,

Tujuan - Mendapatkan gambaran terkait persepsi guru SD terhadap bimbingan dan konseling terintegrasi dalam
pembelajaran di Sekolah Dasar.

Metodologi - Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain survey. Di mana data diperoleh
melalui survey yang dilakukan melalui Google Form kepada 41 Orang Guru Sekolah Dasar (11 Guru laki-laki dan
29 Guru perempuan) di Indralaya Utara.

Hasil - hasil pengumpulan data diperoleh persepsi guru SD terhadap pelaksanaan layanan BK terintegrasi dalam
pembelajaran di Sekolah Dasar pada domain pemahaman 50% dari 41 orang guru berada pada kategori tinggi,
namun berbanding terbalik pada domain konatif dan psikomotor dengan persentase tertinggi pada kategori
rendah sebanyak 37% dan 40%. Disarankan hasil tersebut dapat menjadi referensi dalam peningkatan
kompetensi bidang BK pada guru SD.

Kebaruan - tingkat persepsi guru SD yang dapat menjadi referensi urgensinya pelaksanaan layanan BK di SD

Keywords: Bimbingan dan Konseling, Persepsi, Sekolah Dasar

61
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Abstrak 
Latar Belakang  - Pengabdian masyarakat yang kami lakukan berfokus pada lingkungan yang berada di Desa
Sukaraja, khususnya di kampung cikiray dan perumahan Griya Soka, di tempat tersebut terdapat lahan kosong
yang harus dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Oleh karena itu ketua RW 06 Desa Sukaraja mengusulkan
untuk mengikuti perlombaan “Kampung Ramah Lingkungan” yang diselenggarakan oleh bupati kabupaten bogor
yaitu Hj. Ade Munawaroh Yasin, S.H.,M.H. Kami pun para mahasiswa mengikuti kegiatan tersebut dengan
semampu kami. Pelaksanaan program mencakup serangkaian kegiatan perencanaan, sosialisasi, fasilitasi,
pengewasan dan evaluasi kampung Ramah Lingkungan Sukaraja Hijau. Tujuan Kampung/RW lingkungan adalah
pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat setempat untuk memahami permasalahan lingkungan dan
dampaknya, serta melakukan tindakan nyata secara proaktif yang berkontribusi kepada upaya PPLH. Selain itu,
kami pun mengadakan pemotongan hewan qurban secara bersama yang dibagikan kepada warga sekitar.

Tujuan - Pelaksanaan program mencakup serangkaian kegiatan perencanaan, sosialisasi, fasilitasi, pengewasan
dan evaluasi kampung Ramah Lingkungan Sukaraja Hijau. Tujuan Kampung/RW lingkungan adalah pemerintah
daerah, dunia usaha dan masyarakat setempat untuk memahami permasalahan lingkungan dan dampaknya,
serta melakukan tindakan nyata secara proaktif yang berkontribusi kepada upaya PPLH. Selain itu, kami pun
mengadakan pemotongan hewan qurban secara bersama yang dibagikan kepada warga sekitar.

Metodologi - Metode kegiatan KKN yang dilakukan oleh kelompok KKN menggunakan metode observasi dan
mengunjungi langsung lokasi KKN. KKN dilaksanakan dikawan tempat tinggal mahasiswa mulai tanggal 21 Juli-
21 Agustus 2021. Metode implementasi yang diadopsi oleh peserta KKN adalah dengan melakukan observasi
dan mengunjungi langsung secara tatap muka dengan pihak pengelola kampung ramah lingkungan dan
masyarakat. Terkait starter kit yang dibagikan berupa penanganan dan mendaur ulang pemanfaatan lahan
kosong, membersihkan dan memperdayakan lahan dan bahan yang sudah tidak terpakai. Media dan fasilitas
yang digunakan antara lain starter kit dan poster melalui media sosial seperti WhatsApp, YouTube, dan
Instagram. Poster yang dihasilkan digunakan untuk memberikan pemahaman dan gambaran kepada masyarakat
untuk menjaga lingkungan.

Hasil - Hasil dari pengabdian masyarakat tersebut ialah masyarakat yang berada dalam desa tersebut mampu
mengelola lahan yang kosong dengan baik dan dapat mempersatukan silahturahmi antara penduduk kampung
cikiray dengan penduduk perumahan Griya Soka

Kebaruan - Kampung ramah lingkungan adalah sebuah program pemeliharaan lingkungan yang diselenggarakan
oleh pemerintah kabupaten Bogor kepada pemerintah daerah yang tadinya kumuh dan kotor menjadi daerah
yang bersih dan hijau. Tujuan Kampung Ramah Lingkungan bertujuan untuk mendodrong pemerintah daerah,
dunia usaha dan masyarakat setempat untuk memahami permasalahan lingkungan dan dampaknya, serta
melakukan tindakan nyata secara praktif yang berkontribusi kepada upaya perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Keywords: Lingkungan, SDM, Desa
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Abstrak 
Latar Belakang  - UMKM menjadi sektor terdampak dari adanya Covid-19. Usaha restoran yang menjadi bagian
dari UMKM pun mengalami penurunan yang dramatis. Hal inilah yang melandasi perlu adanya inovasi dan
adaptasi cepat oleh para pelaku usaha restoran guna membangkitkan kembali perekonomian negara melalui
UMKM. Penerapan CHSE menjadi solusi dan upaya adaptif bagi para pelaku usaha restoran di tengah pandemik
Covid 19.

Tujuan - Membangkitkan kembali perekonomian negara di tengah pandemik covid-19 melalui UMKM khususnya
sektor usaha restoran di Kota Bogor

Metodologi - metode pelaksanaan dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap identifikasi masalah dan tahap
sosialisasi penerapan CHSE pada pelaku usaha restoran

Hasil - pelaku usaha restoran dapat mengimplementasikan penerapan CHSE di restoran melalui simulasi yang
dilakukan selama pelatihan sosialisasi penerapan CHSE untuk usaha restoran

Kebaruan - Penerapan CHSE pada pelaku usaha restoran hingga restoran dapat di sertifikasi CHSE

Keywords: CHSE, Pelaku usaha restoran
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Abstrak 
Latar Belakang  - Semenjak adanya perluasan lahan konservasi menjadi Taman Nasional Gunung Halimun-
Salak (TNGHS) beberapa masyarakat kehilangan akses akan hutan untuk bertani, namun masyarakat ini
beradaptasi dengan membentuk desa wisata sebagai alternatif mata pencaharian baru, namun muncul masalah
baru yaitu pandemi Covid-19 yang membuat kunjungan wisatawan ke desa wisata semakin menurun drastis,
termasuk dalam sektor pertanian dimana harga hasil pertanian yang tidak stabil membuat petani semakin
kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Tujuan - Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan
pemberdayaan pelaku desa wisata, sehingga memiliki strategi adaptasi dalam mengembangkan desa wisata
sebagai alternatif mata pencaharian baru bagi masyarakat sekitar wilayah TNGHS.

Metodologi - Metodologi yang dipakai adalah melalui penyuluhan, pendampingan dan pelatihan kepada pelaku
desa wisata serta mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dengan metode Design Sprint Methodology.

Hasil - Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, menemukan bahwa pelaku desa wisata sangat
membutuhkan peningkatan kapasitas untuk membuat strategi dalam mengembangkan desa wisata. Strategi yang
dilakukan adalah dengan memperbaiki manajemen organisasi yang menjadi wadah desa wisata, meningkatkan
literasi digital melalui pelatihan dan pendampingan, sehingga digitalisasi promosi desa wisata bisa dilakukan
melalui berbagai macam platform seperti Instagram, Facebook, website dan aplikasi marketplace.

Kebaruan - Kebaruan atau nilai dari kegiatan PPM ini adalah strategi adaptasi masyarakat dalam
mengembangkan desa wisata sehingga bisa tetap bertahan walaupun dalam keadaan sulit karena badai
pandemi. salahsatu strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan terobosan dengan memaksa diri mereka
belajar menggunakan Informasi Teknologi yang ada secara cukup optimal.

Keywords: ekowisata, masyarakat desa, alternatif mata pencaharian, pengembangan wisata, literasi digital.

64



Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan Berstandar CHSE Untuk Receptionist 
Restoran dan Concierge Hotel dalam Menunjang Pariwisata di Kota Bogor

Maidar Simanihuruk1

1Diploma Empat Perhotelan, Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor, Indonesia ;
1meydar_bj@yahoo.co.id;

Abstrak 
Latar Belakang  - Penerapan CHSE pada hotel dan resto dalam menunjang kepariwisataan di era kenormalan
baru sangatlah penting dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memberikan pengetahuan tentang
pentingnya kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan melalui sosialisasi pelaksanaan
protoko CHSE sehingga adanya kesadaran tinggi dan minat para pemilik ataupun karyawan hotel dan restoran
tersebut terutama tentang kebersihan lingkungan agar tercapai suatu hotel dan restoran yang bersih, nyaman,
dan aman

Tujuan - Tujuan adanya sosialisasi ini adalah adanya kesiapan bagi para karyawan, tamu, supplier, vendor,
kontraktor, serta pihak lain yang beraktifitas di hotel maupun di restoran untuk dapat kembali menerima kunjungan
tamu yang datang ke Kota Bogor

Metodologi - Metode pelaksanaan sosialisasi protokol kesehatan berstandar CHSE (Cleanliness, Health, and
Environmental Sustainability) dilakukan dengan Bimbingan Teknis kepada pegawai divisi receptionist restoran
dan concierge hotel di Kota Bogor sebanyak 30 orang peserta dengan metode sosialisasi, tutorial, diskusi, dan
evaluasi.

Hasil - Dari hasil permainan puzzle didapatkan hasil penilaian terhadap 7 kelompok didapatkan nilai rata-rata
pemahaman peserta terhadap aspek-aspek CHSE sebesar 88.86%, terungkap bahwa seluruh peserta dapat
memahami indikator-indikator apa saja yang masuk kedalam aspek-aspek CHSE (Cleanliness, Health, Safety,
and Environmental Sustainability)

Kebaruan - Penerapan CHSE pada hotel dan restoran sangatlah penting dan diharapkan dapat membantu
masyarakat dalam memberikan pengetahuan tentang pentingnya kebersihan, kesehatan, keamanan, dan
kelestarian lingkungan melalui sosialisasi pelaksanaan protokol kesehatan berdasarkan standar CHSE

Keywords: CHSE, Protokol Kesehatan, Receptionist Restoran, Concierge Hotel
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Abstrak 
Latar Belakang  - Peningkatan jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19 disebabkan oleh masih rendahnya
pemahaman masyarakat tentang penyebaran Covid-19 dan cara isoman di rumah yang harus dilakukan oleh
masyarakat. Pengetahuan masyarakat terkait informasi yang benar dan (bukan hoax) sangat mempengaruhi
kesadaran masyarakat untuk tetap taat dan patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk
itu, perlu dilakukan usaha yang efektif mulai dari satuan terkecil (keluarga) dalam memahami informasi yang
benar terkait Covid-29 dan tatacara isoman di rumah.

Tujuan - Tujuan dari paper ini adalah untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan webinar kesehatan yang
memberikan pemahaman secara benar kepada masyarakat terkait informasi tentang Covid-19 dan tata cara
isoman di rumah

Metodologi - Kegiatan dilaksanakan menggunakan seminar secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting,
dan menjelaskan tentang topik yang terkait dengan Covid-19 dan tatacara isoman di rumah

Hasil - Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, bahwa banyak masyarakat yang masih belum memahami
secara utuh tentang penyebaran Covid-19 karena berbagai informasi yang salah (hoax) yang tidak menggunakan
sumber data yang jelas, dan belum memahami tata cara isoman di rumah dengan benar. Perlu keterlibatan
semua pihak termasuk pihak RT/RW/PKK dalam setiap

Kebaruan - Adanya program kampung tangguh yang dapat memfasilitasi warga yang terinfeksi Covid-19
sehingga dapat membantu mempercepat penyembuhan warga yang terinfeksi Covid-19

Keywords: Edukasi masyarakat, Covid-19, Isoman
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OPTIMALISASI PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI 
DESA PANDANSARI KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR)

Radif Khotamir Rusli1
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1;

Abstrak 
Latar Belakang  - Kegiatan optimalisasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dilaksanakan melalui program
Kuliah Kerja nyata (KKN) yang merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman
belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-
sama masyarakat dengan mengidentifikasi potensi dan menangani masalah, sehingga diharapkan mampu
mengembangkan potensi daerah dan menemukan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi. Kegiatan KKN
diharapkan dapat mengasah softskil kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan
kepemimpinan melalui program kegiatan di wilayah pedesaan untuk menjadikan masyarakat yang mandiri. KKN
ini dilaksanakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Djuanda Bogor pada tahun 2021
melalui pendekatan individual dengan moda daring. Hal ini dikarenakan kondisi yang belum memungkinkan
dilaksanakan secara Pertemuan Tatap Muka (PTM) langsung. Kegiatan KKN merupakan bentuk pengabdian
kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional dan kemitraan sebagai
salah satu wujud dari pancadarma Universitas Djuanda Bogor. Kegiatan KKN dilaksanakan di Desa Pandansari
Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Fokus utama dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah pembelajaran
yang dioptimalkan melalui moda daring di saat terjadinya pandemi COVID-19.

Tujuan - 1. Mendukung program pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan dan pencegahan covid-19
di Indonesia 2. Meningkatakan kepedulian insan Universitas Djuanda Bogor dalam percepatan penanggulangan
dan pencegahan covid-19 3. Mengimplementasikan KKN AKB FKIP Universitas Djuanda di masa pandemi covid-
19 4. Memberikan stumulasi dan akselerasi dalam pembelajaran guna mengoptimalkan program-program
pendidikan di lingkungan desa khususnya bagi siswa masa sekolah.

Metodologi - Metode penulisan dalam pengabdian pada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan teknik analisis deskriptif untuk menjabarkan kegiatan-kegiatan yang terukur.
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Hasil - 1.Program pendampingan belajar di sekolah PAUDQU Ar-Rahman dan MI Miftahul Ulum. Pendampingan
belajar ini dilakukuan dengan selalu melaksanakan protokol kesehatan seperti penggunaan hand sanitizer
sebelum belajar, berjaga jarak, selalu cuci tangan setalah kegiatan menggunakan alat tulis dan mencuci tangan
sebelum makan. Adapun pendampingan belajar di sekolah MI Miftahul Ulum yang terjadwal setiap hari Jumat dan
Sabtu dilakukan dengan membantu atau mengantikan guru yang tidak masuk, karena shifting. Pelaksanaan
pendampingan ini tetap dilakukan dengan mematuhi peraturan protokol kesehatan sebagaimana mestinya. 2.
Program pendampingan belajar siswa sekolah daring di rumah yang dilaksanakan dengan pemberian penjelasan
materi, mengajak siswa untuk mencatat setiap materi yang diberikan oleh masing-masing guru dan membimbing
siswa dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. 3. Sosialisasi dan pelatihan pendidikan untuk guru dilaksanakan
dengan tujuan memberikan pengetahuan yang telah penulis miliki di lembaga pendidikan terkait penggunaan
teknologi untuk menunjang pembelajaran secara daring. 4. Pembuatan video pembelajaran guna membantu
pembelajaran yang menarik dan tepat guna, sehingga guru terbantu dalam menyajikan pembelajaran yang
dilakukan secara moda daring. 5. Menyelenggarakan les siang dan pelaksanaan permainan edukasi anak serta
pendidikan praktik sholat 6. Program bimbingan belajar calistung yang bertujuan untuk membantu setiap siswa
yang belum mampu membaca, menulis dengan benar serta meningkatkan kemampuan berhitung. Program ini
dilaksanakan dengan durasi 1 jam, untuk mengenal huruf dan angka digunakan media poster, buku bacaan dan
buku latihan. Program ini merupakan program tambahan, kerena para orang tua meminta untuk dapat dilakukan
pembelajaran secara langsung.

Kebaruan - Pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dalam kerangka kegiatan Kuliah Kerja Nyata dengan
tagline Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang dilaksanakan pada tahun 2021.

Keywords: Pembelajaran, moda daring, pandemi, covid-19
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Belajar di Kampung Bitung Ratna
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Abstrak 
Latar Belakang  - Program penumbuhan minat belajar melalui ‘Teras Belajar’ di Desa Bitungsari dilatarbelakangi
oleh kondisi masyarakat Kampung Bitung Ratna yang kurang memperhatikan pendidikan anak-anak pada masa
Adaptasi Kebiasaan baru (AKB).

Tujuan - Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar. Kegiatan program terbagi tiga tahap, yaitu
persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Metodologi - Metode pembelajaran menggunakan konsep belajar dan bermain.

Hasil - Bentuk pembelajaran berupa pemberian materi pelajaran, pemberian motivasi, dan bermain. Peserta
program sebanyak 20 anak, terdiri dari anak prasekolah, usia SD, dan yang tidak bersekolah.

Kebaruan - Berdasarkan hasil dan evaluasi, program ‘Teras Belajar’ berhasil meningkatkan semangat dan
prestasi belajar.

Keywords: Adaptasi Kebiasaan Baru, minat belajar, dan program teras belajar
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PENDAMPINGAN PENYUSUNAN MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) DAN 
SISTEM TRACEABILITY UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN UMKM MIE BASAH DI 

MASA PANDEMI COVID 19
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Abstrak 
Latar Belakang  - Pemberlakuan sertifikat halal sebagai mandatory pemeritah telah diberlakukan sejak tahun
2019 di Indonesia. Salah satu manfaat dari sertifikasi halal adalah dapat meningkatkan daya saing produk dan
pertumbuhan UMKM. Berbagai UMKM telah melakukan dan membuktikan hal tersebut. Kondisi ekonomi di masa
Pandemi covid 19 menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM. Namun salah satu UMKM yang dapat bertahan dan
tumbuh saat pandemi adalah UMKM dibidang pertanian dan makanan.

Tujuan - Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi penyusunan sistem Jaminan halal (SJH) pada
produk UMKM Mi Basah. Kegiatan pengabdian ini juga memberikan pendampingan pendataan secara digital
untuk mendukung sistem traceability sebagai salah satu kriteria sistem jaminan halal.

Metodologi - Kegiatan pengabdian dilakukan dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan secara daring.
Diantaranya pemberian kuliah umum dan pelatihan secara online, evaluasi tertulis mengenai capaian materi
kuliah umum dan pelatihan, penyusunan dokumen manual SJH serta pemeriksaan SJH melalui kegiatan audit
internal oleh pihak UMKM.

Hasil - Pihak UMKM mampu menyusun dokumen manual sistem jaminan halal sesuai kriteria yang ditetapkan
oleh lembaga pemeriksa halal (LPH) dalam hal ini yaitu LPPOM MUI. Pelaksanaan audit internal menunjukan
bahwa hanya ditemukan perbaikan minor pada SJH UMKM. Pengajuan sertifikasi halal pun telah dilakukan, hasil
audit menunjukan sistem jaminan halal telah memenuhi dengan beberapa perbaikan minor berdasarkan masukan
dari auditor LPPOM MUI. Diantaranya kelengkapan data bahan baku, pemenuhan perlengkapan sanitasi dan
perbaikan beberapa deskripsi pada standar operasional prosedur (SOP).

Kebaruan - Umumnya ukuran UMKM belum memiliki kesadaran akan pentingnya proses dokumentasi kegiatan
operasional. Melalui program pengabdian ini juga akan dilakukan pendampingan pendataan data operasional
produksi secara digital sebagai bentuk implementasi SJH serta sistem traceability sebagai salah satu kriteria kritis
pada SJH.

Keywords: pendampingan, dokumen, sistem, jaminan, halal
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Abstrak 
Latar Belakang  - Desa Jambuluwuk di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor memiliki banyak petani dan
pedagang buah pisang. Tanaman pisang merupakan salah satu tanaman unggulan di Indonesia dan merupakan
buah dengan jumlah produksi terbesar. Kulit pisang menjadi bagian yang jarang dimanfaatkan, bagian tersebut
dibiarkan atau dibuang sehingga menjadi limbah. Kulit pisang diketahui mengandung senyawa golongan flavonoid
seperti naringenin dan rutin yang berperan sebagai antioksidan. Limbah kulit pisang berpotensi sebagai sumber
antioksidan dan dapat diolah menjadi minuman herbal peningkat daya tahan tubuh. Pada masa pandemi covid-19
saat ini pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga daya tubuh dengan berbagai
cara, salah satunya dengan mengkomsumsi minuman berkhasiat peningkat imunitas.

Tujuan - Kegiatan ini bertujuan untuk menambah keterampilan masyarakat di desa mitra sehingga dapat
mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan sekaligus meningkatkan kesehatan dan
daya tahan tubuh masyarakat sekitar, khususnya pada masa pandemi saat ini,dengan memproduksi minuman
herbal berbahan baku kulit pisang.

Metodologi - 1. Penyuluhan tentang manfaat dan kandungan kulit pisang serta minuman herbal yang aman dan
berbahan dasar alami 2. Pelatihan pemanfaatan kulit pisang untuk bahan minuman herbal - Pembuatan tepung
kulit pisang - Pembuatan minuman herbal 3. Pemaparan tentang cara - cara pemasaran produk minuman herbal.

Hasil - - Kulit pisang mengandung senyawa yang mempunyai aktivitas sebagai antioksidan yang lebih tinggi
dibandingkan daging buahnya. - Membuat inovasi minuman herbal yang aman dengan memanfaatkan limbah kulit
pisang sebagai penambah imunitas tubuh.

Kebaruan - 1. Menambah keterampilan dan pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan limbah kulit pisang di
Desa Jambuluwuk untuk dapat memperoleh penghasilan tambahan guna meningkatkan kesejahteraannya 2.
Belum ada lembaga atau Institusi yang memberikan penyuluhan dan pelatihan berkaitan dengan pengolahan
limbah kulit pisang untuk memproduksi minuman herbal yang aman sebagai sumber antioksidan.

Keywords: Limbah kulit pisang, Minuman herbal, Antioksidan, Covid-19
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Abstrak 
Latar Belakang  - Mangosteen is one of the prima donna fruits of Bogor regency and has contributed to the
export national mangosteen, one of which is from Barengkok Village of Leuwiliang Subdistrict. Mangosteen that is
cultivated is generally only harvested and sold in primary form, and enjoyed only the flesh of the fruit, while the
skin is discarded even though in mangosteen skin has potential that can be utilized for the group of peasant
womwn who are in the center of mangosteen frui production so that it can be used as an additional source of
family income.

Tujuan - The purpose of this community partership program activity is to omprove the knowledge and skills of the
people of Barengkok Village through a group of peasant womwn in utilizing the potential of mangosteen skin
waste to be use as afunctional food substitution material.

Metodologi - The method of carrying is carried out through counselling, demonstration, training and mentoring to
partners in processing mangosteen peels so that they can be used as substitution materials in the manufacture of
functional food.

Hasil - The result of the activity showed an increase in participants knowledge and understanding from 50% to
100%, while the increase in skills increased by 90%. One of yhe partner members has been able to produce
mangosteen skin pastries per month with a selling value of Rp. 320.000,00 so that it has been able to increase
family income.

Kebaruan - Products produced from mangosteen skin waste have been found and researched, but the products
produces from this partnership program activity are new, namely in the form of Garcia Pao and Garcia Chocochips
products in the form of wet cakes and pastries made from additional flour from mangosteen peel.

Keywords: mangosteen peel, organic waste, functional food
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Abstrak 
Latar Belakang  - Kanker payudara adalah penyebab kematian terbesar wanita didunia. Prevalensi kanker di
Indonesia adalah 1,4 per 100 penduduk atau sekitar 347.000 orang. Kejadian keterlambatan pendeteksian kanker
payudara di Indonesia mencapai lebih dari 80%, dimana diagnosis pertama ditemukan pada stadium lanjut,
sehingga sering menimbulkan masalah psikologis seperti depresi, cemas dan hilangnya harapan/putus asa,
permusuhan, rasa bersalah, stres kronis, gangguan kognitif, serta kurangnya dukungan sosial yang dirasakan.

Tujuan - Pelatihan Compassion dan Mindfulness merupakan salah satu psikoterapi yang bertujuan untuk
membantu mengatasi depresi, mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan semangat dan kepercayaan diri
sehingga diharapkan meningkat harapan dan kualitas hidup penderita kanker.

Metodologi - Pelatihan ini diikuti oleh lima orang relawan survival kanker payudara yang merupakan pasien rawat
jalan Rumah Sakit di Cibinong dan dipimpin oleh seorang Psikolog. Hasil pelatihan ini diukur dengan
menggunakan tes BDI II (Beck Depression Inventory II) sebelum dan setelah terapi, wawancara dan angket
kepuasan teknis acara pelatihan. Analisis data menggunakan uji statistik bivariat dengan SPSS dengan uji T
berpasangan yaitu pre dan post pelatihan.

Hasil - Terlihat penurunan skor tes BDI II sesudah pelatihan secara bermakna pada 80% relawan (p<0,05) dan
dari wawancara semua peserta merasakan adanya perubahan pada psikologis mereka, diantaranya pikiran
menjadi lebih tenang, pikiran-pikiran negatif dan kegelisahan mulai berkurang, semangat untuk hidup meningkat,
kualitas tidur menjadi lebih baik. Semua peserta juga merasa sangat puas dan diharapkan pelatihan ini dapat
membantu penderita penyakit kronis lain dalam jangkauan yang lebih luas.

Kebaruan - Psikoterapi Compassion dan mindfulness ini merupakan latihan mengelolaan pikiran, perasaan dan
tubuh dalam mengurangi ansietas dan depresi pada semua orang baik orang sakit maupun sehat. Psikoterapi
yang dilakukan pada pengabdian masyarakat ini merupakan modifikasi dan penggabungan beberapa psikoterapi
yang menghasilkan sebuah psikoterapi yang efektif dan efisien.

Keywords: BDI II, compassion, depresi, kanker payudara, mindfulness

73
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Abstrak 
Latar Belakang  - Kondisi belajar kondusif dan menyenangkan dapat tercipta apabila guru mampu mengatur,
menata, mengondisikan siswa dalam kelas. Pengelolaan kelas merupakan usaha yang diarahkan untuk
mewujudkan suasana belajar dan mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk
belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Konsep dasar yang harus dicermati dalam pengelolalan kelas
adalah penempatan individu, kelompok, lokasi belajar, dan lingkungan yang memengaruhinya. Aspek-aspek yang
perlu diperhatikan dalam manajemen kelas adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan
selektif dan kreatif. Usaha menciptakan situasi dan kondisi belajar dan mengajar yang menyenangkan
memerlukan pengaturan, penataan, pengelolaan kelas, yang meliputi empat aspek manajemen, yaitu
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Tujuan - Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konsep dan pendekatan pengelolan kelas pada kegiatan
pengabdian masyarakat di kelas informal Kelas Baca Anakku Sayang di daerah Ciganjur Jagakarsa Jakarta
Selatan di masa pandemi Covid-19.

Metodologi - Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan cara
mengeksplorasi, menguraikan, dan mendeskripsikan konsep dan pendekatan pengelolan kelas pada kelas
membaca anak usia dini sekolah informal. Melalui pendekatan penelitian yang bersifat induktif dapat diuraikan
fenomena-fenomena yang ada dengan memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan guru dan
siswa dalam proses pembelajaran dan pengajaran di kelas. Pengumpulan data diperoleh melalui tahapan
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil - Pendekatan yang digunakan dalam pengelolalaan kelas membaca untuk anak usia dini di sekolah informal
Kelas Baca Anakku Sayang adalah pendekatan behavioral modification dan pendekatan socio-emotional climate.
Pendekatan behavioral modification bertolak dari asumsi bahwa semua tingkah laku yang baik atau kurang baik
merupakan hasil proses belajar Pendekatan tersebut bersifat idio- sinkratin atau makna penguat sangat
tergantung pada pemberi dan penerima secara umum. . Pendekatan socio-emotional climate pada kelas
membaca ditunjukkan oleh adanya hubungan interpersonal yang baik antara siswa dengan pengajar dan adanya
iklim sosio-emosional yang baik sehingga proses belajar mengajar akan efektif.

Kebaruan - Pengelolaan kelas di sekolah informal memerlukan penanganan khusus karena kelas yang
dimaksudkan tidak seperti kelas pada sekolah formal sehingga memerlukan konsep, pendekatan dan
penanganan pengelolaan kelas yang berbeda.

Keywords: konsep, pendekatan, pengelolalan kelas, kelas membaca anak usia dini, sekolah informal
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Abstrak 
Latar Belakang  - Desa Mayang berada dibawah administrasi kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Provinsi
Jawa Barat yang merupakan salah satu lokasi kegiatan pengabdian pada masyarakat. Letaknya yang berada di
bawah kaki gunung dan dikelilingi oleh persawahan menjadikan Desa Mayang sebagai salah satu destinasi
wisata. Potensi yang dapat diangkat dari desa ini sangat beragam antara lain wisata alam, budaya, dan kerajinan
tangan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sejak terjadinya pandemi covid-19 banyak permasalahan
yang muncul diantaranya yaitu kegiatan proses pembelajaran yang berlangsung secara daring, besarnya angka
putus sekolah, hingga menurunnya kreativitas dan produktivitas generasi muda karena pembatasan kegiatan
sosial, demikian pula halnya yang terjadi di Desa Mayang.

Tujuan - Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, produktivitas dalam
memanfaatkan waktu di era digital, serta memahami potensi diri pemuda di Desa Mayang pada masa pandemi
covid-19 melalui kegiatan workshop Muda Menginspirasi.

Metodologi - Metode pelaksanaan berupa pelatihan atau workshop kepada remaja di sekitar Desa Mayang.
Kegiatan workshop Muda Menginspirasi dilaksanakan secara tatap muka bertempat di GOR Desa Mayang
dengan menggunakan protokol kesehatan

Hasil - Materi yang diberikan pada kegiatan workshop Muda Menginspirasiyaitu; The Purpose Of Life, Syar’i atau
Ikut Trendi, Meningkatkan Produktivitas di Usia Muda dan Kenali Diri, Gali Potensi, lalu Berkontribusi. Peserta
workshop yang hadir sebanyak 25 orang, mereka memperoleh ilmu dan pengalaman dari para pemateri, melalui
cerita pengalaman para pemateri kepada peserta workshop. Peserta workshop juga mendapatkan manfaat
berupa ilmu, pengalaman dan wawasan baru, E-sertifikat, doorprize. Agar tetap menjalin silaturahmi dan
keberlangsungan kegiatan pasca workshop, maka dilakukan kegiatan bimbingan eksklusif antara lain kelas
penulisan, kajian islam sistemik, pelatihan menjadi content creator dan investasi di usia muda secara online yang
pelaksanaannya dikoordinasikan melalui group whatsapp.

Kebaruan - pengabdian masyarakat ini dilaksanakan ketika ada kegiatan KKN AKB FKIP 2021 yang bertempatan
di desa mayang kecamatan cisalak, kabupaten subang.

Keywords: Covid-19, Desa Mayang, Muda menginspirasi, Produktivitas remaja, Workshop.
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Abstrak 
Latar Belakang  - Buruh tani di Desa Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor memiliki beberapa
kelemahan diantaranya adalah rendahnya tingkat pendapatan, bekerja musiman, terbatasnya lahan garapan dan
memiliki keahlian yang terbatas hanya dibidang pertanian. Hal ini menyebabkan kondisi perekonomian rumah
tangga buruh tani cenderung berada didalam lingkaran kemiskinan.

Tujuan - Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pendapatan buruh tani
dengan menggunakan akad muzara'ah yang meningkatkan intensitas bekerja sehingga buruh tani dapat secara
kontinue mendapatkan pendapatan.

Metodologi - Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah dengan
menggunakan pendampingan dan partisipan. Dimana buruh tani berperan aktif dalam kegiatan pengabdian yang
diselenggarakan dengan dilakukan pendampingan.

Hasil - Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, buruh tani diarakan untuk menanam
kemangi di area lahan seluas 135 meter persegi dengan menggunakan polibag dengan total jumlah polibag
sebanyak 2000 polibag. Implementasi muzaraah dalam kegiatan pengabdian ini dengan menggunakan muzaraah
bertingkat. Pihak yang terlibat dalam kegiatan muzaraah ini meliputi buruh tani, pemilik tanah dan pemilik modal.
Muzaraah pertama dilakukan antara buruh tani dan pemilik modal dengan nisbah bagi hasil 60:40 dan muzaraah
tingkat kedua dilakukan antara pemilik modal dan pemilik tanah dengan nisbah bagi hasil 50:50. Hasil kerjasama
menunjukkan jumlah modal yang dikeluarkan sebesar Rp. 3.000.000,-, jumlah pendapatan penjualan kemangi
polibag Rp. 6.800.000,-, jumlah keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp, 3.800.000,-. petani mendapatkan
bagi hasil sebesar Rp. 2.280.000,- dalam waktu 3 bulan atau sebesar Rp. 760.000,-/bulan. Sementara itu, pemilik
modal mendapatkan bagi hasil sebesar Rp. 1.520.000,-. Kemudian muzaraah dilakukan dengan pemilik tanah
dengan bagi hasil 50:50 atau Rp.760.000,-masing-masing.

Kebaruan - Novelty dari kegiatan pengabdian ini adalah pelibatan pihak ketiga dalam akad muzaraah.

Keywords: buruh tani, kemangi, muzara'ah, pemilik tanah, pemilik dana.
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PENDAMPINGAN PENYUSUNAN MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) DAN 
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Abstrak 
Latar Belakang  - Pemberlakuan sertifikat halal sebagai mandatory pemeritah telah diberlakukan sejak tahun
2019 di Indonesia. Salah satu manfaat dari sertifikasi halal adalah dapat meningkatkan daya saing produk dan
pertumbuhan UMKM. Berbagai UMKM telah melakukan dan membuktikan hal tersebut. Kondisi ekonomi di masa
Pandemi covid 19 menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM. Namun salah satu UMKM yang dapat bertahan dan
tumbuh saat pandemi adalah UMKM dibidang pertanian dan makanan. Oleh karenanya, perlu dukungan dalam
penyusunan sistem jaminan halal sebagai syarat sertifikasi halal sehingga dapat memperkuat daya saing UMKM.

Tujuan - Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi penyusunan sistem Jaminan halal pada produk
UMKM Mi Basah. Kegiatan pengabdian ini juga memberikan pendampingan pendataan secara digital untuk
mendukung sistem traceability sebagai salah satu kriteria sistem jaminan halal.

Metodologi - Kegiatan pengabdian dilakukan dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan secara daring.
Diantaranya pemberian kuliah umum dan pelatihan secara online, evaluasi tertulis mengenai capaian materi
kuliah umum dan pelatihan, penyusunan dokumen manual sistem jaminan halal (SJH) serta pemeriksaan SJH
melalui kegiatan audit internal oleh pihak UMKM.

Hasil - Pihak UMKM mampu menyusun dokumen manual sistem jaminan halal sesuai kriteria yang ditetapkan
oleh lembaga pemeriksa halal (LPH) dalam hal ini yaitu LPPOM MUI. Pelaksanaan audit internal menunjukan
bahwa hanya ditemukan perbaikan minor pada SJH UMKM. Pengajuan sertifikasi halal pun telah dilakukan, hasil
audit menunjukan sistem jaminan halal telah memenuhi dengan beberapa perbaikan minor berdasarkan masukan
dari auditor LPPOM MUI. Diantaranya kelengkapan data bahan baku, pemenuhan perlengkapan sanitasi dan
perbaikan beberapa deskripsi pada standar operasional prosedur (SOP).

Kebaruan - Umumnya ukuran UMKM belum memiliki kesadaran akan pentingnya proses dokumentasi kegiatan
operasional. Melalui program pengabdian ini juga akan dilakukan pendampingan pendataan data operasional
produksi secara digital sebagai bentuk implementasi SJH serta sistem traceability sebagai salah satu kriteria kritis
pada SJH.

Keywords: pendampingan, dokumen, sistem , jaminan, halal

77



Digital Marketing Sebagai Upaya Peningkatan Promosi Pemasaran di Era Industri 4.0 
Bagi Para Pelaku UMKM Kelompok Konveksi Sejahtera Desa Cogreg Kab. Bogor
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Abstrak 
Latar Belakang  - Usaha Mikro Kecil Menengah atau dikenal dengan UMKM memiliki banyak peran dalam
memberantas kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga
dapat mandiri dalam menopang ekonominya.

Tujuan - Pelaku UMKM harus mampu berkembang dan bertahan seiring dengan ketatnya persaingan usaha.
Kemampuan bersaing dalam perdagangan merupakan hal penting agar perekonomian Indonesia tetap kuat
terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Metodologi - Untuk mencapai tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode
pelatihan. Dengan metode ini kegiatan dilakukan dalam bentuk penyampaian materi, diskusi, simulasi, dan praktik
penggunaan digital marketing.

Hasil - Oleh sebab itu pemerintah terus berupaya agar UMKM di berbagai daerah dapat berkembang sehingga
menopang perekonomian masyarakat kecil dengan memberikan berbagai kemudahan baik dari segi pendanaan,
pemasaran, perijinan maupun fasilitas-fasilitas lain yang mendukung.

Kebaruan - Strategi pemberdayaan UMKM dapat ditempuh melalui peran Pemerintah mengeluarka kebijakan
fiskal maupun non fiskal, peran perguruan tinggi dalam melaksanakan pengabdian untuk mencerdaskan dan
mensejahterakan masyarakat dan peran stekholder mendoron UMKM semakin madiri dan inovatif.

Keywords: Digital marketing di era industri
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Pendampingan Learning Management System: Solusi Pembelajaran Masa Darurat 
Corona Virus Disease (Covid-19)
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Abstrak 
Latar Belakang  - Pandemi covid-19 mengharuskan semua satuan pendidikan termasuk SD untuk melaksanakan
kegiatan pembelajaran secara daring. Namun, belum siapnya SD menghadapi kegiatan pembelajaran daring
tersebut, mengakibatkan perlunya pendampingan penggunaan LMS

Tujuan - Pengabdian bertujuan untuk membuatkan dan melakukan pendampingan Learning Management
System (LMS) pada guru Sekolah Dasar (SD)

Metodologi - Metode yang digunakan adalah pendampingan pembuatan LMS kepada guru SDN 3 Cicurug oleh
tim pengabdian

Hasil - Hasil pengabdian memberikan informasi bahwa adanya LMS dapat menunjang efektivitas kegiatan
pembelajaran jarak jauh sebagai solusi dalam melakukan Pembelajaran Dari Rumah (BDR) selama pandemi
Covid-19

Kebaruan - Pengabdian menghasilkan terobosan baru dalam pembelajaran daring untuk guru dan anak SDN 3
Cicurug Sukabumi

Keywords: Pengabdian, Pendemi Covid-19, Learning Management System
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Penyuluhan Mengenai Media Sosial pada UMKM Desa Ciherang di Era Pandemi 
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Abstrak 
Latar Belakang  - Media Sosial merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk memasarkan produk
secara daring. Era Pandemi saat ini menyebabkan keterbatasan sehingga banyak UMKM yang tidak bisa
memasarkan usahanya secara luring. Sehinga para UMK di Desa Ciherang mengalami penurunan yang drastis.
Berdasarkan masalah di atas media sosial ini sebagai salah satu solusi untuk dapat memasarkan produk secara
luas yang berdampak terhadap pendapatan sehingga harapannya dapat meningkatkn pendapat para UMKM
Desa Ciherang. Sehingga perekonomia UMKM desa Ciherang dapat kembali pulih.

Tujuan - Tujuan penyuluhan ini untuk mengenalkan media sosial kepada UMKM di desa Ciherang agar dapat
memasarkan usahanya secara daring. Harapannya agar bisa meningkatkan pendapatan yang berdampak pada
perekonomian UMKM Desa Ciherang.

Metodologi - Metode yang digunakan adalah penyuluhan secara langsung kepada UMKM di Desa Ciherang.

Hasil - Media Sosial dapat menjadi solusi untuk bisa tetap memasarkan produk walaupun masih dalam era
pandemi ini secara daring. Sehingga target market juga lebih luas .

Kebaruan - Pengabdian ini dilakukan pada bulan Agustus 2021

Keywords: Penyuluhan, Media Sosial, UMKM Desa
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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MEKARSARI KECAMATAN CICURUG 
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Abstrak 
Latar Belakang  - Masyarakat RT 01 Desa Mekarsari merupakan salah satu RT dengan jumlah penduduk yang
lebih padat dibandingkan dengan RT lainnya. Menurut data kependudukan Desa Mekarsari, tercatat bahwa
masyarakat RT 01 berjumlah 109 kepala keluarga atau sekitar 436 jiwa. Masyarakat RT 01 Desa Mekarsari ini
mayoritas bekerja sebagai karyawan pabrik dan mayoritas menjadi ibu rumah tangga. Dengan adanya pandemi
COVID-19 ini, sekitar 35 % warga mengalami pengurangan gaji, bahkan 14 % nya mengalalami PHK. Untuk itu
mitra membutuhkan sekali program ini demi membantu perekonomian keluarga, memberikan ilmu baru dan
memberi kegiatan yang positif untuk warga terutama kepada para ibu rumah tangga. Persoalan rendahnya tingkat
kesejahteraan masyarakat, berawal dari tidak adanya proses pemberdayaan terhadap potensi yang dimiliki, baik
potensi sumber daya manusia maupun potensi sumber daya alam yang ada disekitarnya. Padahal setiap orang
memiliki potensi yang dapat dikembangkan, apalagi jika didukung oleh sumber daya alam yang menunjang,
tinggal masyarakat bisa sadar bahwa mereka belum memaksimalkan potensinya. Di sekitar Desa Mekarsari ini
terdapat pabrik tahu yang diketahui bahwa ampas tahunya tidak diolah kembali, atau dalam artian lain bahwa
ampas setelah pengolahan tahu itu langsung dibuang. Setelah mengetahui hal tersebut, terdapat potensi untuk
mengembangkan produk berbasis ampas tahu yang juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, serta
memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Mekarsari khususnya RT 01.

Tujuan - 1. memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mitra mengenai potensi limbah ampas tahu dapat
dijadikan produk pangan bernilai ekonomi 2. memberikan pengetahuan kepada mitra mengenai pengolahan
ampas tahu dan Cara Pengolahan Pangan yang Baik (CPPB) 3. memberikan pengetahuan kepada mitra
mengenai tata cara proses pembukuan dan keuangan

Metodologi - Pemberian materi dan bimbingan teknis (pelatihan)

Hasil - ampas tahu dapat dibuat menjadi produk stik dan kerupuk

Kebaruan - Mitra dapat membuat produk pangan stik ampas tahu dan laporan keuangan. Namun mitra masih
sulit menerapkan Cara Produksi Pangan yang Baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Keywords: limbah, tahu, pangan, ekonomi, aman
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Abstrak 
Latar Belakang  - Kampung Ciuncal sebagai salah satu kampung di Desa Sukamantri Kecamatan Sukamantri
Kabupaten Ciamis. Kampung Ciuntal sebagai kampung yang relatif terisolir karena dikelilingi oleh perbukitan di
kecamatan Sukamantri dengan jarak ke kantor desa dan kantor kecamatan sekitar 8 KM. Lokasinya sebagai
daerah penyangga kecamatan Panjalu sebagai daerah pengembangan wisata situ dan wisata religi. Warga
Ciuncal memiliki home industry gula aren yang dikelola oleh 15 Kepala keluarga dan sebagai sentra industry gula
aren yang penegelolaannya, pemasaran maupun produktivitasnya yang masih dikelola dan dikemas secara
sederhana. Persoalan lainnya kekuarangan modal seringkali menjadi persoalan klasik yang dialami oleh mereka.
Selama ini pendampingan kepada kelompok tersebut masih amat terbatas terutama pada pengembangan usaha
skala mikro bawah ini. Hal ini memberikan gambaran bahwa daya saing usaha mikro dan kecil masih sangat
rendah karena masih menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat pengembangan usaha kecil mikro.
Dengan pelaksanakaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan dalam jangka pendek dan panjang
memberikan income effect kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) melalui peningkatan pendapatan produksi gula
aren dan membangun kebersamaan, sinergis antar home industry yang selama ini jalan masing-masing.
Kebutuhanterhadap gula aren yang sehat terus berkembang seiring kesadaran menggunakan gula merah lebih
sehat dari pada gula pasir untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk skala industry. Bahan baku juga cukup
tersedia pada lahan yang subur. Oleh karena itu usaha gula aren cenderung memberikan peluang berkembang
lebih baik jika kelompok home industry ini dibantu dari berbagai pihak. Semula produsen gula aren di wilayah
tersebut cukup banyak jumlahnya yaitu 50 keluarga pada tahun 2018, tetapi pada saat ini tinggal 15 KK.
Ketiadaan pembinaan yang serius terhadap para produsennya yang sudah dari generasi ke generasi berikutnya
yang tidak menjanjikan untuk kehidupan. Kelembagaan produsen gula aren dilakukan secara sendiri-sendiri dan
seringkali terjadi persaingan harga. Penetapan masalah dalam PKM ini seiring dengan roadmap yang ada pada
LPM, dimana pada telah dilakukan assessment bersama LPM Universitas Langlangbuana dengan Poltekesos,
Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat serta tim pendamping Program Keluarga Harapan. Dalam pelaksanaan PKM
melibatkan mahasiswa dan bersinergi dengan pelaksanaan program MBKM. Beberapa masalah yang akan
diintervensi dengan memprioritaskan pada permasalahan :1) Masih rendahnya kualitas produksi dan varian
produks yang menarik dan hiegenis serta awet; 2) Kemasan gula aren yang tidak menarik, masih dikemas
dengan cara konvensional dan belum ada sentuhan teknolgi dalam pengemasannya; 3)Pengorganisasi kelompok
usaha yang masih belum terbentuk dan cenderung jalan sendiri-sendiri.

Tujuan - masalah yang difasilitasi oleh tim pengabdian: 1) Pengelolaan variasi dari produk gula arena yang lebih
awet, menarik dan higeinis; 2) Kemasan produk yang lebih menarik dan layak dipasarkan dalam skala yang lebih
luas; 3) Pengorganisasian untuk penguatan kelembagaan kelompok usaha mikro yang selama ini cenderung
berjalan sendiri-sendiri.
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Metodologi - Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, metoda yang akan dilakukan adalah dengan cara :
1)Memberikan pelatihan dan pendampingan pada varian produk gula aren; 2) Melakukan pendampingan
pembuatan kemasan produk agar lebih menarik dengan teknik FGD untuk menentukan nama bentuk kemasan
yang akan dibuat (Gambar 1). 3) Pendampingan membentuk kelembagaan kelompok usaha bersama dengan
nama “Kawung Sejati”. Memfasilitasi berbagai aturan sebagai suatu kelompok. Pelaksanaan kegiatan dilakukan
secara partisipatif dengan kelompok mitra.

Hasil - Hasil dari pengabdian kepada masyarakat 1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam
mencetak gula aren yang lebih bervariasi dan sehat; 2) pengemasan gula aren yang lebih menarik dan layak
dipasarkan; 3) Terbentuknya organisasi kelompok usaha bersama gula aren yang bernama “Kawung Sajati ”

Kebaruan - Terbentuknya kelembagaan kelompok usaha, icon usaha, kemasan usaha, variasi produk

Keywords: Kata kunci: Pengemasan Produk, Pengorganisasian kelompok, Pendampingan mitra.

83



Ekstraksi Asap Cair Skala Mikro sebagai Produk Samping dari Produksi Arang 
Tempurung Kelapa di Desa Kotabatu
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Abstrak 
Latar Belakang  - Asap cair dihasilkan dari proses pirolisis dan kondensasi dari proses pembakaran limbah
tempurung kelapa. Asap cair ini diketahui memiliki tingkat kandungan polifenol yang tinggi dan digunakan sebagai
pengolahan karet, penghilang bau, dan pengawet kayu agar tahan terhadap rayap. Selain itu dapat digunakan
juga sebagai insektisida untuk tanaman.

Tujuan - Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk merancang dan membuat mesin pirolisis asap cair
(liquid smoke) skala mikro, yang diharapkan dapat mengurangi jumlah asap yang dihasilkan pada saat proses
pembakaran arang berlangsung, juga membantu mitra menciptakan suatu jenis produk tambahan yaitu asap cair
(liquid smoke) untuk insektisida tanaman sehingga akan menambah pendapatan mitra per bulannya.

Metodologi - Metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut adalah dengan memberikan pelatihan
dan praktek kepada mitra tentang cara mengolah limbah tempurung kepala selain menjadi arang, yaitu menjadi
asap cair sebagai bahan insektisida pada tanaman.

Hasil - Hasil dari pengabdian masyarakat ini yaitu asap cair sebagai produk samping dari produksi arang
tempurung kelapa yang dimanfaatkan sebagai insektisida, selain itu juga terjalinnya hubungan yang baik antara
pelaksana pengabdian masyarakat dengan kelompok tani arang tempurung kelapa di Desa Kotabatu.

Kebaruan - -

Keywords: Asap Cair; pirolisis; Tempurung Kelapa
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Abstrak 
Latar Belakang  - Persaingan bisnis saat ini semakin ketat, tak terkecuali persaingan dalam bisnis sepatu.
Produsen sepatu harus berlomba untuk memenangkan persaingan melalui kualitas, desain dan citra merk produk
yang ditawarkannya, agar penjualan meningkat. Keputusan pembelian merupakan bagian yang sangat penting
untuk meningkatkan penjualan. Oleh sebab itu, ketiga variable tersebut harus mendapat perhatian agar
konsumen melakukan keputusan pembelian.

Tujuan - Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kualitas, desain dan citra merek terhadap keputusan
pembelian secara parsial maupun simultan. Hal ini dimaksudkan agar dapat mendorong keputusaan pembelian
terhadaap produk yang ditawarkanJenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).

Metodologi - Metode penelitian dengan analisis kuantitatif, pengumpulan data menggunakan kuesioner,
wawancara dan observasi serta studi pustaka. Pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling,
berdasarkan pembeli online dan offline. Uji instrument menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Metode
analisis data menggunakan analisis regresi, korelasi dan uji hipotesis.

Hasil - Kualitas, desain dan citra merek sepatu secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian. Sedangkan secara parsial, kualitas, desain dan citra merek sepatu masing-masing
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Selain itu, kualitas, desain dan citra merek
berhubungan positif dan kuat terhadap keputusan pembelian. Artinya semakin baik kualitas, desain dan citra merk
sepatu maka keputusan pembelian akan meningkat

Kebaruan - -

Keywords: citra merk, desain produk, keputusan pembelian, kualitas produk
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Abstrak 
Latar Belakang  - UMKM adalah kegiatan usaha dijalankan oleh perseorangan, maupun badan usaha yang
mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian masyarakat di berbagai lapisan. Pandemi covid-19
memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap sektor perdagangan dan industri termasuk pelaku usaha mikro,
kecil dan menengah (UMKM). Digital marketing dan inovasi merupakan alternatif bagi pelaku usaha umkm agar
mampu bertahan dan bersaing untuk menciptakan keunggulan bersaing bagi para pelaku usaha.

Tujuan - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh digital marketing dan inovasi terhadap
keunggulan bersaing UMKM kuliner berdasarkan persepsi pelaku usaha UMKM Kuliner di Kabupaten Sukabumi.

Metodologi - Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan anggota populasi sebanyak 63
UMKM dengan teknik nonprobability sampling menggunakan sampling jenuh sehingga menggunakan seluruh
populasi sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis linier berganda
dengan menggunakan alat analisis data yaitu IBM SPSS 25.

Hasil - Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa digital marketing dan inovasi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap keunggulan bersaing UMKM kuliner di Kabupaten Sukabumi .

Kebaruan - Hasil nilai dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel digital marketing dan inovasi memeberikan
presentse sembangan sebesar 84,5% terhadap keunggulan bersaing dan sisanya sebesar 15,5% disebabkan
karena faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Keywords: manajemen, UMKM, digital marketing, inovasi, keunggulan bersaing.
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Respon Tanaman Cabai serta Penyakit dan Hama seteh Pemberian Ekstrak Daun 
Mimba

Oktavianus Lumban Tobing1

1, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia ;
1;

Abstrak 
Latar Belakang  - Mimba merupakan tanaman tahunan yang mempunyai banyak kegunaan yang diantaranya
untuk ketahanan terhadap hama kutu daun dan penyakit antraknosa cabai merah dan sebagai puupuk hijau.
Ekstrak daun mimba menurut beberapa artikel mengandung beberapa senyawa metabolit sekunder seperti
nimbin, nimbidin, azadirachtin, meliantriol dan solanin yang berfungsi sebagai pestisida nabati.

Tujuan - Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun mimba terhadap perkembangan tanaman cabai
merah serta persentase serangan hama kutu putih dan penyakit antraknosa yang belum dijumpai pada penelitian
sebelumnya, oleh sebab itu penelitian ini dilaksanakan.

Metodologi - Menggunakan rancangan percobaan acak kelompok faktorial dengan 2 faktor dan 3 kali
pengulangan. Faktor ke satu yakni larutan stok terdiri 3 taraf, dan faktor kedua tahapan aplikasi terdiri dari 5 taraf.

Hasil - Pemberian ke dua larutan stok berbeda signifikan terhadap variabel pertumbuhan dan hasil tanaman, juga
terhadap keparahan hama kutu daun putih

Kebaruan - Aplikasi stok larutan daun mimba dan tahapan aplikasinya belum pernah dilaporkan seblumnya, oleh
sebab itu penelitian ini dilaksanakan

Keywords: Ekstrak mimba, perkembangan tanaman cabai, Aphid, Colletotrichum
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Produksi dan Kualitas Melon (Cucumis melo L.) Hidroponik Rakit Apung yang Diberi 
Nutrisi Kalium Berbeda

Nur Rochman1, Setyono2

1Agroteknologi, Universitas Djuanda, Indonesia ;
2Agroteknologi, Universitas Djuanda, Indonesia ;

1nurdhr88@gmail.com; 2setyono@unida.ac.id;

Abstrak 
Latar Belakang  - Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi sayur dan buah berkualitas saat ini meningkat,
tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan lahan yang semakin sempit dengan kondisi tanah kurang baik. Hidroponik
sebagai alternatif untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh kualitas dan hasil buah.

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produksi dan kualitas melon (Cucumis melo L.) secara
hidroponik rakit apung yang diberi nutrisi kalium berbeda.

Metodologi - Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri atas satu faktor yaitu
penambahan nutrisi kalium nitrat (KNO3) dan kalium sulfat (K2SO4). Penambahan nutrisi kalium terdiri atas 11
taraf, yaitu K 0%=kontrol tanpa kalium, KNO3 5% = 0,022 g/liter air KNO3 10% = 0,045 g/liter air, KNO3 15% =
0,068 g/liter air, KNO3 30% = 0,136 g/liter air, dan KNO3 50% = 0,227 g/liter air yang berisi taraf kalium nitrat.
Taraf K2SO4 5% = 0,003 g/liter air, K2SO4 10% = 0,005 g/liter air, K2SO4 15% = 0,008 g/liter air, K2SO4 30% =
0,015 g/liter air, dan K2SO4 50% = 0,026 g/liter air berisi taraf kalium sulfat.

Hasil - Hasil penelitian menunjukkan aplikasi tambahan kalium melon hidroponik rakit apung tidak memberikan
pengaruh yang nyata terhadap semua peubah vegetatif, begitu juga dengan jumlah bunga jantan. Pemberian
tambahan kalium berpengaruh nyata terhadap bobot buah, diameter, dan tebal daging buah, serta tingkat
kemanisan buah. Peningkatan bobot buah, diameter, dan tebal daging buah ditunjukkan oleh perlakuan K2SO4
10% dengan dosis kalium tambahan 0,005 g/liter air. Tingkat kemanisan tertinggi diperoleh dari tanaman melon
dengan perlakuan KNO3 50% dengan tingkat kemanisan buah mencapai 18 brix.

Kebaruan - Penambahan kalium mempengaruhi jumlah bunga, jumlah buah, dan tingkat kemanisan buah melon.
Respon tersebut lebih diakibatkan oleh konsentrasi kalium dibandingkan sumber kaliumnya.

Keywords: Cucumis melo L, Kalium, K2SO4, KNO3, Hidroponik
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Penerapan Biofertilizer Pada Budidaya Sayuran di Gapoktan Resmi Lestari 
Megamendung

Nani Yuliati SP., MSi. 1, Nandana Utama Alek AR-Rizqullah2, Ris Ris Shafiyyah Nur Geshy3, 
Syifaurrohmah4

1, Universitas Djuanda, Indonesia ;
2, Universitas Djuanda , Indonesia ;
3, Universitas Djuanda , Indonesia ;
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Abstrak 
Latar Belakang  - Desa Sukaresmi merupakan desa di Kecamatan Ciawi yang memiliki luas lahan pertanain
untuk budidaya tanaman hortikultura 45,71 ha. Namun kebanyakan masyarakat petani di desa itu untuk
meningkatkan hasil produktivitas pertanian masih menggunakan pupuk sintetik dalam berbudidaya tanaman
hortikultura. Hal tersebut dapat memberikan efek negatif bagi lingkungan, antara lain degradasi lahan baik secara
fisik (degradasi struktur tanah), kimia dan biologi, serta polusi air tanah. Solusi yang diupayakan untuk
menanggulangi dampak penggunaan pupuk kimia yaitu dengan beralih menggunakan pupuk organik cair
biofertilizer. Karena pupuk organik cair ini memberikan dampak yang baik seperti meningkatkan kandungan
bahan organik dan nutrisi tanah sehingga mampu meningkatkan hasil produktivitas lahan pertanian. Selain itu
penggunaan pupuk organik cair biofertilizer pada tanaman memberi dampak positif untuk manusia dan lingkungan.

Tujuan - Untuk meningkatkan pengetahuan petani / masyarakat desa dalam pembuatan pupuk organik cair
biofertilizer serta penerapannya dalam budidaya pertanian. Kemudian juga untuk memberikan edukasi kepada
masyarakat untuk berbudidaya sayuran dengan menggunakan pupuk organik cair bukan pupuk sintetik (kimi

Metodologi - Cara pengabdian masyarakat ini kami melakukan pre test dan post test (kuisioner)kepada
masyarakat desa atau petani mengenai pupuk organik cair biofertilizer. Masyarakat desa /petani berpartisipasi
dalam pembuatan pupuk organik cair biofertilizer dan menerapkan nya di lahan budidaya sayuran hortikultura.

Hasil - Berdasarkan hasil.kuisiner (setelah dilakukan test) pengetahuan masyarakat mengenai pupuk organik cair
biofertilizer lebih paham dari sebelum dilakukan kuisioner. Kemudian yang biasanya masyarakat tidak membuat
pupuk organik cair biofertilizer sekarang sudah membuat sendir pupuk organik cair biofertilizer. Selain itu juga
petani telah melakukan pengaplikasian pupuk organik cair biofertilizer terhadap tanaman hortikutura yang ada di
lahan.

Kebaruan - Berdasarkan data kuisioner pengetahuan masyarakat mengenai biofertilizer lebih paham dari
sebelum dilakukan kuisioner. Kemudian yang biasanya masyarakat tidak membuat pupuk organik cair biofertilizer
sekarang membuat sendir dan di aplikasinya dalam budidaya sayuran hortikultura.

Keywords: Biofertilizer, Produktivitas, Organik, Kimia, Sintetik
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PENAMPILAN AGRONOMI TIGA AKSESI KEMANGI (Ocimum basilicum L.) ASAL 
SUKABUMI PADA BERBAGAI KOMPOSISI PUPUK N¬¬-ORGANIK

Arifah Rahayu1, Nur Rochman2, Wini Nahraeni3, Muhamad Rais4

1, Universitas Djuanda, Indonesia ;
2, Universitas Djuanda, Indonesia ;
3, Universitas Djuanda, Indonesia ;
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Abstrak 
Latar Belakang  - Urea merupakan sumber nitrogen yang paling banyak digunakan oleh petani. Penggunaan
pupuk urea yang berlebihan dapat meningkatkan kepekaan terhadap hama dan penyakit, mencemari lingkungan
dan meningkatkan kandungan nitrat daun. Penggunaan sumber nitrogen organik seperti urine sapi dan kompos
daun kipahit diharapkan mampu mengurangi hal ini.

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penampilan agronomi tiga aksesi kemangi (Ocimum basilicum
L.) asal Kabupaten Sukabumi pada pemberian berbagai komposisi pupuk N-Organik.

Metodologi - Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) faktorial yang terdiri atas dua faktor,
yaitu aksesi kemangi (Kadudampit1, Kadudampit2, dan Gegerbitung) dan komposisi pupuk N (100% N-urea,
100% N-urine sapi, 100% N-kipahit, 75% N-urea + 25% N-urine sapi, 75% N-urea + 25% N-kipahit, 50% N-urea +
50% N-urine sapi, 50% N-urea+50% kipahit, 25% N-urea+75% N-urine sapi, 25% N-urea+75% N-kipahit, 0% N-
urea+0% N-urine sapi+0% N-kipahit).

Hasil - : Hasil penelitian menunjukan aksesi Kadudampit2 memiliki hasil yang paling rendah pada semua peubah
yang diamati (tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang, total panjang cabang, diameter batang, bobot basah
dan kering panen). Tanaman yang diberi perlakuan 100% Ua (Urea) nyata menunjukkan hasil tinggi tanaman,
jumlah daun, total panjang tunas dan bobot kering bunga lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan komposisi
pupuk yang lainnya. Komposisi pupuk 50% Ua + 50% Un menunjukan hasil total panjang tunas, diameter batang,
bobot basah panen dan bobot kering panen lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan komposisi pupuk lainya.

Kebaruan - Penggunaan kombinasi urea dengan kompos kipahit dan urine sapi dapat mengurangi penggunaan
pupuk urea, tanpa mengurangi produksi.

Keywords: kompos kipahit, urea, urine sapi, bobot panen
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HUBUNGAN KAPABILITAS PEMASARAN DENGAN INOVASI SAYURAN DI KOTA 
BOGOR JAWA BARAT

Susy 1, Ir. Himmatul Miftah,. M.Si2, Ita Novita,.Ir.MS3

1, Universitas Djuanda Bogor, Indonesia ;
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Abstrak 
Latar Belakang  - Latar Belakang: Jenis sayuran yang dipilih merupakan sayuran yang diproduksi oleh kelompok
wanita tani, kelompok tani dewasa, kelompok taruna tani dan pelaku usaha hidroponik yang mudah diproduksi
dan mudah didapatkan di pasar swalayan atau pasar tradisional, hal ini dapat didukung karena semakin
banyaknya kelompok tani dan pelaku usaha sayuran di Kota Bogor, membutuhkan sebuah informasi pelanggan
dan pasar serta peluang pasar untuk menerapkan sebuah strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran
dibutuhkan kapabilitas pemasaran karena berpengaruh dalam proses pemasaran yang baik dengan kemampuan
yang dimiliki untuk menghadapi persaingan usaha maka kelompok tani dan pelaku usaha hidroponik harus
mampu melakukan sebuah inovasi terhadap produk yang dihasilkan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kapabilitas pemasaran yang dimiliki oleh produsen sayuran di Kota Bogor, mengetahui inovasi yang
telah dilakukan oleh produsen sayuran di Kota Bogor, dan menganalisis hubungan kapabilitas pemasaran dengan
inovasi produsen sayuran di Kota Bogor. Metode Penelitian:Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan
kuesioner. Metode penarikan responden menggunakan rumus slovin dan Proportionate Stratified Random
Sampling sebanyak 62 kelompok tani dan 15 pelaku usaha hidroponik. Sedangkan metode analisis data dan uji
hipotesis menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, uji korelasi rank spearman dan uji t yang menggunakan
SPSS versi 25. Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa kelompok tani dan pelaku usaha usaha hidroponik
memiliki kapabilitas pemasaran mengenai pasar sasaran, harga, produk, distribusi, promosi, sumberdaya dan
risiko. Kelompok tani dan pelaku usaha sudah melakukan inovasi produk, inovasi proses dan inovasi marketing.
Terdapat hubungan kapabilitas pemasaran dengan inovasi yang sedang/cukup kuat sebesar 0,555 dengan nilai
signifikansi 0,000 dengan arah positif dan hasil uji t menyatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima artinya ada
hubungan yang signifikan antara kapabilitas pemasaran dengan inovasi sayuran di Kota Bogor.

Tujuan - Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapabilitas pemasaran yang dimiliki oleh produsen
sayuran di Kota Bogor, mengetahui inovasi yang telah dilakukan oleh produsen sayuran di Kota Bogor, dan
menganalisis hubungan kapabilitas pemasaran dengan inovasi produsen sayuran di Kota Bogor.

Metodologi - Metode Penelitian:Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kuesioner. Metode
penarikan responden menggunakan rumus slovin dan Proportionate Stratified Random Sampling sebanyak 62
kelompok tani dan 15 pelaku usaha hidroponik. Sedangkan metode analisis data dan uji hipotesis menggunakan
uji validitas dan uji reliabilitas, uji korelasi rank spearman dan uji t yang menggunakan SPSS versi 25.

Hasil - Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa kelompok tani dan pelaku usaha usaha hidroponik memiliki
kapabilitas pemasaran mengenai pasar sasaran, harga, produk, distribusi, promosi, sumberdaya dan risiko.
Kelompok tani dan pelaku usaha sudah melakukan inovasi produk, inovasi proses dan inovasi marketing.
Terdapat hubungan kapabilitas pemasaran dengan inovasi yang sedang/cukup kuat sebesar 0,555 dengan nilai
signifikansi 0,000 dengan arah positif dan hasil uji t menyatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima artinya ada
hubungan yang signifikan antara kapabilitas pemasaran dengan inovasi sayuran di Kota Bogor.
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Kebaruan - penelitian ini untuk memberikan sebuah informasi mengenai pasar, dan kemampuan dalam
pemasaran untuk meningkatkan strategi pemasaran, serta melakukan sebuah inovasi terhadap produk sayuran
agar bisa bersaing dipasar.

Keywords: Sayuran, kapabilitas pemasaran, inovasi
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Analisis Kekerabatan Aksesi-aksesi Kacang Merah Introduksi Asal Timor Leste 
Berdasarkan Karakter Morfologi
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Abstrak 
Latar Belakang  - Kacang merah merupakan tanaman legum yang memiliki kandungan gizi tinggi dan masih
perlu ditingkatkan daya hasilnya. Keragaman genetik kacang merah Indonesia tergolong rendah, sehingga perlu
adanya upaya introduksi dari negara dengan tingkat keragaman kacang merah yang tinggi.

Tujuan - Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari pola kekerabatan aksesi-aksesi kacang merah
introduksi asal Timor Leste berdasarkan karakter morfologinya.

Metodologi - Bahan tanaman yang digunakan pada penelitian ini adalah 7 aksesi kacang merah introduksi asal
Timor Leste dan 1 pembanding asal Cipanas, Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode
deskriptif dengan teknik pengamatan langsung dan mengacu pada International Union for The Protection of New
Varieties of Plants (UVOP) untuk Phaseolus vulgaris L. Data yang diperoleh selanjutnya diolah menjadi data biner
dan dikomputasikan menggunakan aplikasi Numerical Taxonomy and Multivariate Analysis System (NTSYS) Spc
2.11 sampai diperoleh dendrogram hubungan kekerabatan.

Hasil - Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat kemiripan 62% atau tingkat ketidakmiripan 38%, aksesi
kacang merah terbagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama terdiri dari aksesi Lokal Bobonaro (LB),
Ruanda 3 (RO3), Decalia (DCL), Ruanda 10 (R10), dan aksesi Modok. Kelompok kedua terdiri dari aksesi Lokal
Leber (LL), Lun, dan aksesi Cipanas, Indonesia. Aksesi introduksi yang paling mirip dengan aksesi Cipanas
adalah aksesi Lokal Leber dengan tingkat kemiripan 68%. Terdapat satu kelompok aksesi yang tingkat
kemiripannya mencapai 81%, yaitu aksesi Lokal Bobonaro dan Ruanda 3.

Kebaruan - -

Keywords: aksesi, dendogram, index kemiripan
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PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG DAUN PEGAGAN (Centella asiatica) DALAM 
PAKAN KOMERSIAL TERHADAP PRODUKTIVITAS TELUR BURUNG PUYUH (Coturnix-

coturnix japonica)

Tito Ainur Rifqi1

1, Universitas Djuanda, Indonesia ;
1;

Abstrak 
Latar Belakang  - Telur burung puyuh saat ini sudah mulai berkembang di masyarakat karena harganya yang
murah dan nilai gizi yang tinggi sehingga disukai oleh konsumen. Untuk memenuhi permintaan konsumen akan
telur burung puyuh perlu adanya solusi alternatif untuk dapat menunjang produktivitas telur burung puyuh tanpa
tambahan biaya produksi. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pemberian pakan imbuhan berupa
tepung daun pegagan dalam ransum terhadap produktivitas burung puyuh.

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penambahan tepung daun pegagan dalam ransum
terhadap produktivitas burung puyuh periode Layer.

Metodologi - Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5
ulangan. Perlakuan pada penelitian ini yaitu R0= 0% tepung daun pegagan, R1= 2% tepung daun pegagan, R2=
2,5% tepung daun pegagan, R3= 3% tepung daun pegagan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan
Analisys of variance (ANOVA). Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah konsumsi ransum, konversi
ransum, produksi telur, bobot telur dan mortalitas.

Hasil - Hasil penelitian menunjukan pemberian tepung daun pegagan pada burung puyuh tidak berpengaruh
nyata (P>0,05) terhadap produktivitas burung puyuh.

Kebaruan - Pemberian tepung daun pegagan dalam ransum hingga taraf 3% dapat mempertahankan
produktivitas burung puyuh.

Keywords: Telur Burung puyuh, Daun Pegagan, Produktivits Burung puyuh
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Persentase Karkas dan Potongan Komersial burung Puyuh Yang Diberi Tepung 
Ketumbar Pada Pakan
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Abstrak 
Latar Belakang  - Puyuh berpotensi untuk dikembangkan karena puyuh dapat menghasilkan telur dan daging
sebagai sumber protein hewani masyarakat. Puyuh betina biasa dimanfaatkan sebagai penghasil telur dan puyuh
jantan dimanfaatkan sebagai penghasil daging. Daging memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan protein
hewani masyarakat. Salah satu sumber daging yang bisa dikonsumsi yaitu daging yang berasal dari daging puyuh
jantan. Daging puyuh jantan ini memiliki nilai nutrisi yang tidak kalah dengan produk hewani yang lainnya namun
produksi dari puyuh jantan ini masih terbilang rendah. Peningkatan populasi ini harus diiringi dengan kualitas yang
optimal baik dari segi pertumbuhan maupun produksi dagingnya. Pemeliharaan puyuh di Indonesia yang
merupakan negara tropis memiliki kendala yaitu mengalami cekaman panas (heat stress). Sehingga dibutuhkan
solusi untuk pencegah anti stres yang dapat merugikan para peternak. Penggunaan antibiotik pada ternak akan
memberikan dampak negatif pada ternak dan bagi konsumen. Oleh karena itu penggunaan bahan bahan herbal
yang diduga dapat digunakan untuk asupan nutrisi dan sebagai anti stres sangat diperlukan. Ketumbar
merupakan bumbu dan rempah yang biasa digunakan oleh masyarakat. Ketumbar memiliki manfaat yang baik
untuk kesehatan. Kandungan minyak atsiri pada ketumbar sebesar 0,4-1,1% dapat berperan sebagai antibakteri
(Astawan 2009), (Burt 2004), (cantore et al 2004), (Fkubo et al 2004), sebagai antioksidan ( Wangenstenn et al
2004) dan efek stimulasi dalam pencernaan (cabuk et al 2003). Selain itu ketumbar memliki kandungan flavonoid
yang dapat membantu menurunkan kolestrol dan memiliki karbohidrat, protein dan lemak yang tinggi (Wahab dan
Hasanah 1996). Berdasarkan pemaparan di atas,penelitian penggunaan ketumbar pada pakan burung puyuh
perlu dilakukan guna menghasilkan puyuh jantan yang bagus pertumbuhannya dan menghasilkan kualitas karkas
yang tinggi.

Tujuan - Penelitian ini betujuan untuk menguji pemberian tepung ketumbar pada pakan terhadap persentase
karkas dan persentase potongan komersial pakan

Metodologi - penelitian dilakukan selama 30 hari di kandang unggas milik program studi peternakan fakultas
pertanian Universitas Djuanda. Ternak yang digunakan pada penelitian ini adalah 100 ekor puyuh jantan umur 10
hari. ransum yang diberikan adalah ransum komersil dan tambahan tepung ketumbar. Kandang yang digunakan
pada penelitian ini adalah kandang burung puyuh dengan ukuran kandang yaitu (25 x 60 x 30) cm. Alat yang
digunakan dalam penelitian ini adalah tempat pakan, tempat minum, timbangan digital, bohlam, terminal, koran,
kelereng, kater, spidol, oven, ember, blender, kantong plastik, alat tulis. Penelitian ini menggunakan metode
rancangan acak lengkap (RAL) dengan memberikan empat perlakuan dan lima ulangan sama dengan dua puluh
unit percobaan, masing-masing unit terdiri atas 5 ekor burung puyuh. Perlakuan yang dilakukan pada penelitian
ini yaitu sebagai berikut: P0 : Ransum Komersil tanpa tepung ketumbar (control), P1 : Ransum Komersil+ 0,5%
tepung ketumbar, P2 : Ransum Komersil +1% tepung ketumbar, P3 : Ransum Komersil +1,5% tepung ketumbar.
Data dianalisis menggunakan analisis of variance (ANOVA) dan uji lanjut duncan. Peubah penelitian ini adalah
bobot karkas, bobot potong, persentase karkas, persentase dada, persentase paha, persentase sayap dan
persentase paha.

95



Hasil - Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata dari pemberian tepung ketumbarterhadap
persentase karkas dan persentase potongan komersial karkas. Pemberian tepung ketumbar hingga taraf1,5%
pada pakan belum mampu meningkatkan persentase karkas dan potongan komersial karkas.

Kebaruan - Penentuan Persentase karkas dan persentase potongan komersial puyuh jantan yang diberi tepung
ketumbar

Keywords: Tepung Ketumbar, potongan komersial karkas, subtitusi, antibiotik, antibakteri
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PENGARUH PEMBERIAN TEPUNG DAUN KATUK (Sauropus Androgynus) DALAM 
RANSUM TERHADAP PERFORMA AYAM KUB

Anggraeni 1
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1anggraeni@unida.ac.id;

Abstrak 
Latar Belakang  - Budidaya ayam kampung sudah lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia umumnya sebagai
mata pencaharian sampingan. Terdapat beberapa keunggulan pada ayam kampung yaitu memiliki adaptasi yang
tinggi dengan kondisi iklim tropis, keterbatasan pakan dan dan serangan penyakit. Disamping keunggulan ayam
kampung juga memiliki keterbatasan yaitu pertumbuhan yang relative lambat dibandingkan dengan ayam ras.
Pemerintah melalui Balai Penelitian Ternak telah melakukan inovasi breeding pada ayam lokal atau ayam
kampung sehingga terbentuk varian ayam KUB. Ayam KUB memiliki keunggulan diantaranya efisien terhadap
pakan dengan konsumsi lebih sedikit , lebih tahan terhadap penyakit dan produksi telur tinggi. Berbagai hasil
penelitian telah banyak dilakukan menggunakan bahan herbal untuk penambahan ransum guna meningkatkan
kualitas performa ternak. Salah satu upaya untuk meningkatkan performa ayam kampung dapat diberikan daun
katuk ( Sauropus androgenos). Katuk merupakan tanaman tropis yang memiliki banyak manfaat bagi produktifitas
ternak. Manfaat daun katuk bagi kesehatan dan produktifitas ternak harus di populerkan bagi para peternak sebab
Indonesia dengan kekayaan keanekaragaman hayatinya, mempunyai potensi yang sangat besar untuk
menyediakan obat alami. Daun katuk kaya akan besi, provitamin A, vitamin C, protein dan mineral lainnya. Daun
katuk tua terkandung air 10,8%, lemak 20,8% protein kasar 15,0%, serat kasar 31,2%, abu 12,7% dab BETN
10,2%. Daun katuk bewarna hijau gelap yang mengandung krolofil yang berguna untuk peremajaan sel dan
bermanfaat untuk sistem sirkulasi (Selvi dan Bhaskar, 2012).Khasiat daun katuk dalam meningkatkan
produktivitas dan kualitas ternak unggas sangat berkaitan dengan peranan zat aktif yang terkandung dalam daun
katuk. Daun katuk mengandung senyawa PUFA dan androstan 17-one, ethyl 3 –hydroxyl – 5 alpha yang mampu
merangsag hormone pertumbuhan ( Suprayogi, 2006). Agustal et al. (1997) menemukan enam komponen utama
senyawa aktif di dalam daun katuk diantaranya yaitu Monometyl succinate, 2-Phenylmaloric acid, Cyclopentanol,
2-metyl-acetate, Benzoic acid, 2- pyrolidinone dan methylpyroglutamat. Senyawa-senyawa ini mampu berperan
sebagai senyawa eksogenus yang dapat berpartisipasi dalam metabolism karbohidrat, protein dan lemak
(Suprayogi 2000) sehingga terjadi peningkatan massa otot dan mengurangi deposisi lemak.

Tujuan - Untuk pengembangan potensi ayam KUB melalui perbaikan ransum yaitu penambahan tepung daun
katuk dengan tujuan dapat mempebaiki performa ayam KUB.

Metodologi - Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) terdiri atas 4 perlakuan dan 4 ulangan
setiap ulangan terdiri 6 ekor ayam KUB. Total pengamatan sebanyak 96 ekor ayam KUB. Penelitian dilakukan
pada ayam umur 3 minggu selama 6 minggu. Perlakuan yang diberikan yaitu: R0 = 0% tepung daun katuk dalam
ransum R1 = 1 % tepung daun katuk dalam ransum R2 = 2% tepung daun katuk dalam ransum R3 = 3% tepung
daun katuk dalam ransum

Hasil - Berdasarkan hasil sidik ragam dr penelitian ini diketahui bahwa penambahan tepung daun katuk dalam
ransum terhadap performa ayam kampung unggul balitnak memberikan pengaruh berbeda nyata (P

Kebaruan - Penambahan tepung daun katuk dari 1% hingga 3% tidak mempengaruhi bobot badan ayam.

Keywords: ayam KUB, Tepung daun katuk, performa
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PENINGKATAN KUALITAS TELUR AYAM YANG DIBERI RANSUM BERBASIS PAKAN 
PRODUK SAMPINGAN AGROINDUSTRI TERFERMENTASI 

Deden Sudrajat1, Hanafi Nur2

1Peternakan, Universitas Djuanda, Indonesia ;
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Abstrak 
Latar Belakang  - Teknologi fermentasi merupakan metode alternatif untuk meningkatkan nilai kualitas suatu
limbah. Fermentasi juga dapat mengubah bahan pakan yang sulit dicerna menjadi mudah dicerna. Fermentasi
dapat meningkatkan kuaitas dari bahan pakan khususnya yang memiliki serat kasar yang tinggi. Fermentasi dapat
meningkatkan kecernaan bahan pakan melalui penyerderhanaan zat yang terkandung dalam bahan pakan oleh
enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroba

Tujuan - Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh pemberian ransum berbasis pakan produk samping
agroinsdutri terfementasi terhadap kualitas telur ayam

Metodologi - Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari 6 perlakuan dengan 4
ulangan sehingga total pengamatan 24 unit satuan pengamatan 1 unit terdiri dari 1 ekor ayam. Perlakuan
dibedakan berdasarkan level pemberian yang berbeda dalam ransum yaitu : R0 = 100% Pakan Dasar R1 = 90%
pakan dasar + 10% pakan fermentasi R2 = 80% pakan dasar + 20% pakan fermentasi R3 = 70% pakan dasar +
30% pakan fermentasi R4 = 60% pakan dasar + 40% pakan fermentasi R5 = 50% pakan dasar + 50% pakan non
konvensional fermentasi

Hasil - Penggunaan ransum berbasis pakan produk samping agroinsdutri terfementasi dapat mempertahankan
kualitas telur ayam

Kebaruan - .

Keywords: pakan, non konvensioanal, fermentasi
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PENGARUH PUPUK KOMPOS TERHADAP KANDUNGAN PROTEIN KASAR, SERAT 
KASAR, DAN ABU RUMMPUT KUMPAI ( Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees). 

DITANAH PODZOLIK MERAH KUNING

winda utami ningsih 1

1, Universitas Jambi, Indonesia ;
1;

Abstrak 
Latar Belakang  - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan pupuk kompos terhadap hasil
komulatif bahan kering, kandungan protein kasar, serat kasar dan abu rumput kumpai (hymenachne amplixicaulis
(rudge) nees). Ditanah podzolik merah kuning. Penelitian dilaksanakan selama ± 4 bulan dari persiapan bahan
sampai dengan analisis di laboratorium budidaya ternak dan hijuan Fakultas Peternakan Universitas Jambi dan
laboratorium Nutrisi dan makanan ternak Fakultas Peternakaan Universitas Jambi. Penelitian ini dilakukan dalam
rancangan acak kelompok (RAK), dengan 4 perlakauan dan 5 ulangan. Perlakuan terdiri dari K0 = 0,00 pupuk
kompos kg/petak, K1 = 4,00 pupuk kompos kg/petak, K2 = 8,00 pupuk kompos kg/petak, K3 = 12,00 pupuk
kompos kg/petak. Peubah yang diamati adalah hasil komulatif bahan kering, protein kasar, serat kasar, dan abu.
Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil statistik penambahan kompos berpengaruh sangat nyata
(P<0.01) terhadap hasil komulatif bahan kering, kadar abu dan kandungan protein kasar, dan berpengaruh tidak
nyata (P>0.05) terhadap serat kasar. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan K3 (pupuk kompos
12,00 kg.petak) menghasilkan hasil komulatif bahan kering terbaik (70, 58 kg/ha), abu (24,89%), dan protein
kasar 15,17%.

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan pupuk kompos terhadap hasil komulatif
bahan kering, kandungan protein kasar, serat kasar dan abu rumput kumpai (hymenachne amplixicaulis (rudge)
nees). Ditanah podzolik merah kuning.

Metodologi - Penelitian ini dilakukan menggunakan rancangan acak lengkap kelompok (RAK) dengan 4
perlakuan 5 ulangan, perlakuan terdiri dari : (1) pupuk kompos 0,00 kg/petak; (2) pupuk kompos 4,00 kg/petak; (3)
pupuk kompos 8,00 kg/petak; (4) 12,00 kg/petak. Peubah yang diamati hasil komulatif bahan kering, protein
kasar, serat kasar, dan abu. Pengolahan data dilakukan secara statistik dalam rancangan acak kelompok. Apabila
analisis keragaman menunjukan pengaruh nyata, maka dilanjuttkan dengan uji jarak duncan (Steel dan Torrie,
1993).

Hasil - penambahan pupuk kompos 1,5% lebih baik dari pada penambahan pupuk kompos 0,00% terhadap hasil
bahan kering komulatif, kandungan nutrisi protein kasar, serat kasar, dan abu.

Kebaruan - -

Keywords: pupuk kompos , rumput kumpai, serat kasar, protein, abu
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PENGARUH PUPUK KOMPOS TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL RUMPUT 
KUMPAI (Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees.)

Windi Nopriani1

1, Universitas jambi, Indonesia ;
1;

Abstrak 
Latar Belakang  - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pupuk kompos terhadap pertumbuhan dan
hasil rumput kumpai (Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees.) di tanah podzolik merah kuning. Penelitian ini
dilaksanakan selama ± 4 bulan pengomposan dan penanaman laksanakan di laboraturium budidaya ternak dan
hijauan untuk analisis bahan kering di laboratorium analisis Fakultas peternakan Universitan. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan pupuk kompos
terdiri dari A0 = 0,00 g/ pot, A1 = 50 g/pot, A2 = 100 g/pot, A3 = 150 g/pot. Peubah yang diamati yaitu tinggi
tanaman, jumlah anakan, hasil kumulatif bahan kering hijauan dan baret kering akar. Hasil statistik menunjukan
bahwa pemberian pupuk kompos berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap tinggi tanaman, hasil kumulatif
bahan kering hijuan dan berat kering akar, berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap jumlah anakan. Dari penelitian
yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil terbaik dari tinggi tanaman (88.05 cm/pot), jumlah anakan (5.8
ank/pot), hasil kumulatif bahan kering hijauan (49.78 g/pot) dan berat kering akar (53.61 g/pot) dari perlakuan A3
dengan dosis 30 ton/ha atau setara 150 g/pot.

Tujuan - Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mempelajari dan mengetahui pengaruh penggunaan pupuk kompos
terhadap hasil pertumbuhan dan hasil rumput Hymenachne amplexicaulis (Radge) Nees. di tanah podzolik merah
kuning di dalam pot.

Metodologi - Penelitian ini dilakukan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan,
Perlakuan terdiri dari: (A0) pupuk kompos 0,00 g/pot, (A1) pupuk kompos 50 g/pot, (A2) pupuk kompos 100 g/pot,
dan (A3) pupuk kompos 150 g/pot.

Hasil - Penambahan pupuk kompos dengan dosis 150 gr/pot mengahasilkan pertumbuhan dan hasil rumput
kumpai terbaik dibandingkan 100g/pot dan 50 g/pot

Kebaruan - -

Keywords: Kata kunci : Kompos, pertumbuhan, hasil, kumpai, PMK.
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PEGUNAAN AKTIVATOR STARDEC TERHADAP KUALITAS KOMPOS BERBAHAN 
DASAR PELEPAH SAWIT DAN FESES SAPI

Muhammad alfarezy1

1, Universitas Jambi, Indonesia ;
1;

Abstrak 
Latar Belakang  - Penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui pengaruh dari penambahan aktivator Stardec
kepada kualitas kompos yang mengunakan bahan dasar pelepah sawit dan feses sapi. Penelitian ini dilaksanakan
selama ±1 bulan pengomposan di laboraturium budidaya ternak dan hijauan Fakultas peternakan Universitas
Jambi dan Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UNAND. Penelitian yang dilaksanakan ini menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan serta 5 ulangan. Yang pertama Perlakuan dari A0 =
stardec 0% + pelepah sawit 70% + feses sai 25% + urea 1% + dedak 4%, A1 = stardec 0,5% + pelepah sawit
70% + feses sapi25% urea 1% + dedak 4%. A2 = stardec 1% + pelepah sawit 70% + feses sapi 25% + urea 1% +
dedak 4%. A3 = stardec 1,5% + pelepah sawit 70% + feses sapi 25% + urea 1% + dedak 4%. Peubah yang
diamati yaitu pH, dan unsur yang terkandung didalamnya yaitu (karbon, nitrogen, fosfor, kalium, serta rasio C/N).
dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan pH (6-7). Hasil analisis statistic menunjukkan bahwa
penambahan Stardec berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap karbon, fosfor dan kalium. Berpengaruh tidak
nyata (P>0,05) kepada nitrogen dan rasio C/N. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil terbaik dari
kandungan yang terdapat pada kompos seperti (C,N,P,K dan rasio C/N) dan pH yaitu penambahan Stardec 1,5%.

Tujuan - Penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui pengaruh dari penambahan aktivator Stardec kepada
kualitas kompos yang mengunakan bahan dasar pelepah sawit dan feses sapi.

Metodologi - Sebelum penelitian dimulai persiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan digunakan untuk
membuat kompos. Memotong pelepah sawit menjadi kecil sekitar 1-7,5 cm menggunakan mesin chopper.
melakukan analisis BK dari masing-masing bahan yang akan digunakan dalam pembuatan kompos (Kotoran sapi,
pelepah sawit, dedak) untuk mengetahui jumlah bahan yang akan digunakan dalam pembuatan kompos.
Menghitung perubahan bahan berdasarkan bahan kering yang di konversi menjadi bahan segar. Menyiapkan
karung yang akan digunakan sebagai wadah kompos. Menimbang masing-masing bahan yang akan digunakan
sesuai dengan persentase perlakuan, lalu dicampurkan. Pencampuran bahan kompos dengan menggunakan alas
yaitu terpal, dimulai dengan bahan yang jumlahnya sedikit terlebih dahulu dengan tujuan agar tercampur secara
homogen yaitu urea dan dedak, kemudian pelepah sawit, dan kotoran sapi dan yang terakir stardec. Selanjutnya
tambahkan air apabila campuran bahan tersebut masih kering hingga KA 50-60%. Kemudian bahan yang sudah
di campur rata di masukan ke dalam karung, pengomposan dilakukan selama 30 hari. Selama waktu dokomposisi
dilakukan pengamatan suhu setiap hari. Setelah proses pengomposan selama 1 bulan maka dilakukan
pemanenan untuk mengetahui kandungan dari pH kompos serta menganalisis unsur hara yang terkandung
didalamnya seperti (N, P, K, C dan ratio C/N). pengukur pH kompos dengan menggunakan pH meter dilakukan
pada hari setelah kompos matang. Sedangkan untuk pengukuran kandungan dari unsur hara kompos akan
dilakukan analisis di laboratorium yaitu C, N, P, K dan ratio C/N.

Hasil - penambahan stardec 1,5% menghasilkan kompos yang lebih baik dari pada penambahan stardec1% dan
0,5%

Kebaruan - -

Keywords: Stardec, mikroorganisme, feses sapi, pelepah sawit

101



pengaruh pupuk kompos terhadap kecernaan bahan kering dan bahan organik secara 
in vitro rumput kumpai (Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees) di tanah podzolik 

merah kuning

Riyan Ananda Putra1, Hardi Syafria2, Akmal3

1, Universitas Jambi, Indonesia ;
2, Universitas Jambi, Indonesia ;
3, Universitas Jambi, Indonesia ;

1; 2; 3;

Abstrak 
Latar Belakang  - salah satu jenis hijauan lokal yang menunjukkan kelebihan dibanding rumput introduksi dan
berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka memperluas penganekaragaman hijauan makanan ternak berbasis
lokal yaitu rumput kumpai (Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees.). kandungan protein kasar rumput rawa ini
yaitu kurang lebih 12,20% lebih tinggi dibandingkan dengan protein kasar rumput gajah (9-10%) (Syafria et al,
2015). namun dalam rangka memperluas penganekaragaman hijauan makanan ternak berbasis lokal yaitu tidak
didukung oleh ketersediaan lahan yang subur. salah satu solusinya yaitu dengan memanfaatkan lahan marjinal
yaitu tanah podzolik merah kuning sebagai lahan untuk menanam hijauan makanan ternak yaitu rumput kumpai.
namun tanah ini memiliki kekurangan yaitu peka terhadap erosi, daya simpan air rendah, pH tanah rendah, dan
ketersediaan unsur hara rendah. untuk mengatasi permasalahan yang terdapat pada tanah podzolik merah
kuning maka perlu dilakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kompos.

Tujuan - untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk kompos terhadap kecernaan bahan kering dan bahan
organik secara in vitro rumput kumpai (Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees) di Tanah Podzolik Merah
Kuning

Metodologi - penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok terdiri dari 4 perlakuan dan 5 Ulangan.
perlakuan yang digunakan yaitu pemberian pupuk kompos yang terdiri dari K0 (kontrol) = 0 ton/ha, K1 = 10 ton/ha
setara 4 kg/petak, K2 = 20 ton/ha setara dengan 8 kg/petak, K3 = 30 ton/ha setara dengan 12 kg/petak. peubah
yang diamati yaitu pH (derajat keasaman) supernatan, kecernaan bahan kering, dan kecernaan bahan organik.
data yang didapat diolah secara statistik dalam rancangan acak kelompok. apabila hasil analisis sidik ragam
berpengaruh nyata maka dilakukan uji lanjut dengan uji jarak berganda duncan (steel dan torrie, 1991).

Hasil - perlakuan dosis pupuk kompos 30 ton/ha menghasilkan kecernaan bahan kering dan bahan organik
tertinggi dibandingkan perlakuan dosis pupuk kompos 20 ton/ha, 10 ton/ha, dan 0 ton/ha.

Kebaruan - nilai ph supernatan yang didapat pada penelitian ini yaitu berkisar 6,55-6,60 nilai kecernaan bahan
kering yang didapat pada penelitian ini yaitu berkisar 34,84-43,04% nilai kecernaan bahan organik yang didapat
pada penelitian ini yaitu berkisar 35,96-44,32%

Keywords: pupuk kompos, rumput kumpai, kecernaan bahan organik, kecernaan bahan kering, ph supernatan
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HUBUNGAN LINGKAR SKROTUM, BOBOT BADAN DENGAN PRODUKSI 
SPERMATOZOA PEJANTAN SAPI PASUNDAN
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Abstrak 
Latar Belakang  - Sapi pasundan merupakan salah satu rumpun sapi lokal Jawa Barat yang mempunyai
keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi yang baik pada keterbatasan
lingkungan. Pelestarian dan pengembangan sapi pasundan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas
genetik yang dihasilkan melalui perkawinaan dengan pejantan unggul. Keunggulan seekor pejantan dapat dinilai
melalui ukuran testis yang dapat diukur dengan cara mengukur lingkar skrotum. Lingkar skrotum berhubungan
dengan potensi substansi fungsional tubuli seminiferi yang dapat dipengaruhi oleh mutu genetik dan kondisi tubuh
(bobot badan) sesuai dengan asupan nutrisi yang diperoleh pejantan.

Tujuan - Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi potensi reproduksi sapi pasundan jantan
dengan menguji korelasi lingkar skrotum, bobot badan dengan produksi spermatozoa.

Metodologi - Sebanyak empat ekor sapi pasundan terseleksi dengan kisaran umur 3-5 tahun digunakan untuk
pengukuran lingkar skrotum dan bobot badan. Semen segar dikoleksi menggunakan vagina buatan dua kali
dalam seminggu. Penialain kualitas semen segar dilakukan secara makroskopis dan mikroskopis. Data yang
diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi. Analisis korelasi yang digunakan adalah analisis
korelasi linear yang menggambarkan hubungan antara dua peubah yang diukur. Analisis data menggunakan
software SPSS versi 20. Penelitian ini telah mendapatkan persetujuan atas penggunaan hewan dari Komisi Etik
Hewan IPB University.

Hasil - Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan (P>0,05) untuk semua parameter baik lingkar
skrotum (25±2,45 cm), bobot badan (306,08±10,86 kg), volume semen (3,80±0,58 ml), dan konsentrasi
spermatozoa (1355,85±6,06 × 106/ml) pada semua sapi pasundan. Terdapat hubungan (P

Kebaruan - Penelitian ini menggunakan sumberdaya genetik sapi lokal Indonesia yang memiliki potensi untuk
dikembangkan. Disamping itu, evaluasi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penduga produksi spermatozoa
pada sapi pasundan.

Keywords: sapi pasundan, lingkar skrotum, bobot badan, spermatozoa
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PENINGKATAN DAYA SAING UMKM BERBASIS PRODUK UNGGULAN MELALUI 
INOVASI PRODUK DAN KEMAMPUAN MANAJERIAL

Erni Yuningsih1
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Abstrak 
Latar Belakang  - Untuk meningkatkan daya saing, UMKM perlu memiliki kemampuan berkompetisi diantaranya
melalui inovasi produk dan kemampuan manajerial dari para pelaku usaha.

Tujuan - Penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui gambaran inovasi produk, menganalisis kemampuan
manajerial para pelaku usaha UMKM, serta melihat pengaruh inovasi produk dan kemampuan manajerial baik
secara simultan maupun parsial terhadap daya saing usaha.

Metodologi - Penelitian ini berjenis kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik deskriptif yang dilakukan
untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui model persamaan struktural yang diusulkan untuk menjelaskan
pengaruh inovasi produk dan kemampuan manajerial terhadap daya saing. Populasi dalam penelitian ini adalah
pelaku UMKM berbasis produk unggulan yang bergerak di bidang kuliner dan handycraft di Kota Sukabumi
dengan menggunakan sampel jenuh sebanyak 92 responden yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM. Data
yang digunakan adalah data primer yang bersumber langsung dari responden berupa jawaban atas sejumlah
pertanyaan yang diajukan peneliti dengan beberapa pilihan jawaban menggunakan skala Likert, mulai opsi sangat
setuju bernilai 5 hingga sangat tidak setuju bernilai 1. Alat Analisa menggunakan Regresi Linear Berganda, Uji – F
dan Uji t

Hasil - Gambaran inovasi produk UMKM secara umum berada dalam kategori baik walaupun masih ada
beberapa yang meniru pesaing. Kemampuan manajerial para pelaku usaha secara umum berada dalam kategori
baik. Hasil dari uji regresi berganda inovasi produk dan kemampuan manajerial berpengaruh positif terhadap daya
saing usaha. Hasil uji koefisien korelasi antar variabel memiliki hubungan yang sangat kuat. Secara simultan dan
parsial inovasi produk dan kemampuan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing. UMKM
perlu meningkatkan inovasi produk serta kemampuan manajerialnya sehingga berdaya saing. Peran pemerintah
sangat diperlukan melalui peningkatan kinerja UMKM sehingga mampu berdaya saing dengan peningkatan
kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan sehingga mampu meningkatkan kemampuan manajerial
dan kemampuan inovasi.

Kebaruan - -

Keywords: Inovasi Produk, Kemampuan Manajerial dan Daya Saing
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Abstrak 
Latar Belakang  - Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan
ekonomi nasional. Perkembangan UMKM tidak terlepas dari komitmen, keputusan, dan kebijakan serta program
pemerintah secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar UMKM dapat berkembang dan memiliki daya saing tinggi,
sehingga mampu bersaing dan berkompetisi dalam perekenomian nasional maupun internasional. Selain menjadi
sektor usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang
kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. Oleh
karena itu, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kinerja UMKM melalui berbagai pelatihan agar
pengetahuan dan kemampuan wirausaha pelaku UMKM dapat terus berkembang dan tetap bertahan dalam
berbagai kondisi.

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis kondisi pengetahuan dan kemampuan wirausaha, serta
kinerja UMKM; 2) menguji pengaruh secara simultan pengetahuan dan kemampuan wirausaha terhadap kinerja
UMKM; 3) menguji pengaruh secara parsial pengetahuan dan kemampuan wirausaha terhadap kinerja UMKM.

Metodologi - Desain penelitian menggunakan deskriptif dan verifikatif melalui metode analisis statistik dengan
sampel seluruh pelaku usaha sebanyak 48 orang. Metode pengumpulan data melalui kuesioner dan wawancara.
Uji instrumen dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data mencakup analisis
regresi berganda, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi dan uji-F dan Uji-t.

Hasil - Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kondisi pengetahuan wirausaha berada pada kategori tinggi dan
kemampuan wirausaha berada pada kategori baik, serta kinerja UMKM berada pada katagori baik; 2).
pengetahuan dan kemampuan wirausaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM; 3)
pengetahuan wirausaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM; 3) kemampuan wirausaha
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hasil koefesien determinasi menyatakan bahwa
secara simultan kinerja UMKM dipengaruhi oleh pengetahuan dan kemampuan wirausaha sebesar 63,1%.
Sebaliknya, sebesar 36,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, seperti: teknologi, sumber dana,
kebijakan pemerintah, dan peran lembaga lainnya yang terkait dengan UMKM.

Kebaruan - Lokasi Penelitian: Pelaku UMKM pusat sepatu pasar Kebon Kembang di Kota Bogor

Keywords: Pengetahuan Wirausaha, Kemampuan Wirausaha. Kinerja UMKM, Pelaku UMKM
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Abstrak 
Latar Belakang  - Keberagaman produk yang beredar di pasaran menuntut produsen agar melakukan
diferensiasi produk agar dapat bersaing. Kemasan memiliki peran penting dalam menarik minat konsumen dalam
pembelian. Kemasan dapat dirancang berdasarkan emosi dan perasaan konsumen untuk menghasilkan desain
kemasan sesuai dengan kebutuhan konsumen dan meningkatkan daya saing produk.

Tujuan - Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen terhadap produk handsanitazer dan
menentukan konsep desain visual produk handsanitizer

Metodologi - Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Term Frequency Inverse Document Frequency (TF-
IDF) untuk menghasilkan peringkat kata Kansei yang dapat mewakili kebutuhan afektif konsumen terhadap
produk handsanitizer dan Principal Component Analysis (PCA) untuk mengekstraksi kata Kansei sehingga
menghasilkan konsep desain kemasan handsanitizer

Hasil - Hasil pemilihan dan ekstraksi kata Kansei pada kemasan Hand Sanitizer menggunakan TF-IDF dan PCA
menunjukan dua konsep desain yaitu Eye catching dan Praktis

Kebaruan - Penelitian ini menggunakan pendekatan Kansei Engineering (KE). KE merupakan metode yang
digunakan untuk menggali preferensi konsumen terhadap aspek keunikan suatu produk handsanitizer yang
direpresentasikan dengan kata-kata Kansei

Keywords: Desain afektif, Principal Component Analysis, Term Frequency Inverse Document Frequency,
Handsanitizer
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PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI INOVASI PELAYANAN

Irma Purnamasari1

1, Universitas Djuanda, Indonesia ;
1;

Abstrak 
Latar Belakang  - Pasal 04 Butir (c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, menjelastkan bahwa, "Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi
elektronik dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik”. Artinya
penyelenggara pelayanan publik harus memanfaatkan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Namun realitas nya masyarakat masih terkendala dalam mengakses pelayanan yang berbasis
teknologi informasi. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi berdampak pada peningkatan kualitas
pelayanan publik.

Tujuan - Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman,
dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat/mitra
kerja

Metodologi - metode yang digunakan adalah studi literature dari berbagai peraturan perundangan mengenai
pelayanan publik dan inovasi pelayanana, serta jurnal dan buku yang relevan dengan focus kajian.

Hasil - Inovasi layanan yang diterapkan oleh organisasi/lembaga publik merupakan salah satu upaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik meskipun dalam pelaksanaan nya masih dihadapkan pada beberapa
kendala terutama jaringan/ koneksi internet yang tidak stabil yang mempengaruhi kecepatan pelayanan, juga
kendala kesiapan masyarakat terutama masyarakat awam untuk mengakses pelayanan berbasis teknologi
informasi.

Kebaruan - Penerapan Inovasi Pelayanan dalam Meningkatkan Pelayanan Publik

Keywords: Kualitas Pelayanan Publik, Standar Pelayanan, Inovasi Pelayanan
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MIGRASI HAK GUNA BAGUNAN MENJADI HAK KOMUNAL UNTUK MENJAMIN 
KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN

Sudiman Sihotang1

1faculity of law, Universitas Djuanda , Indonesia ;
1sudiman.sihotang@gmail.ac.id;

Abstrak 
Latar Belakang  - Latar belakang : Hak guna bangunan (HGB) adalah salah satu jenis hak atas tanah dengan
jangka waktu terbatas yakni maksimal 30 tahun yang dapat diperpanjang satu kali maksimal 25 tahun, kemudian
dapat diperbaharui 30 tahun dan diperpanjang lagi selama 25 tahun demikian seterusnya. HGB adalah jenis hak
yang diberikan kepada badan hukum. Adapun jenis hak yang diberikan kepada pemilik unit rumah susun adalah
hak milik satuan rumah susun (HMSRS), namun kekuatan HMSRS menjadi lemah ketika HGB berakhir yang
mengakibatkan satuan rumah susun tidak dapat dijaminkan, tidak dapat dijual dan tidak dapat dibaliknama
wariskan. Bagaimanakah migrasi HGB menjadi hak komunal untuk memberi kepastian hukum atas kepemilikan
satuan rumah susun ?.

Tujuan - Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model migrasi HGB menjadi hak komunal untuk
memberi kepastian hukum terhadap kepemilikan satuan rumah susun.

Metodologi - Metodologi : Penelitian ini dilakukan dengan yuridis normatif melihat peraturan yang menjadi dasar
pemberian hak atas tanah sebagai basis normatifnya yaitu undang-undang pokok agraria dikaitkan dengan
peraturan pemerintah atau peraturan ikutannya. Sebagaimana diketahui pembangunan rumah susun
dimaksudkan agar rakyat memperoleh keadilan memiliki rumah tempat tinggal sebagai tempat membina keluarga
yang sejahtera lahir dan batin, akan tetapi kenyataannya rumah susun masih menyisakan masalah dimana
kekuatan HMSRS menjadi hilang ketika HGB berakhir, dengan penelitian ini diharapkan dapat diberikan kontribusi
untuk memberikan kepastian hukum kepemilikan satuan rumah susun

Hasil - Hasil : Pembangunan rumah susun adalah solusi mengatasi keterbatasan tanah untuk keperluan
pembangunan didaerah padat penduduk, selain itu untuk mengatur lingkungan kumuh diperkotaan agar tertata
lebih baik dan terciptanya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan tanah serta memperluas area terbuka hijau yang
berimbang dan serasi. Pembangunan rumah susun dilaksanakan oleh perusahaan berbadan hukum, sehingga
jenis hak atas tanah tempat pembangunan rumah susun adalah HGB dengan jangka waktu terbatas. Setelah
seluruh satuan rumah susun terjual akan terjadi peristiwa hukum dimana pelaku pembangunan akan keluar dan
tidak memiliki hak lagi didalam rumah susun, tanah tempat berdirinya rumah susun akan menjadi hak komunal
para pemilik satuan rumah susun, sedangkan pengelolaan rumah susun selanjutnya akan diambil alih oleh badan
hukum perkumpulan Bernama Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (P3SRS). Dari
penelitian penulis model migrasi HGB menjadi hak komunal dilaksanakan dengan cara menjadikan badan hukum
P3SRS menjadi subjek HM dan memberlakukan peningkatan status otomatis HGB rumah susun menjadi HM atas
nama P3SRS pada saat terjadinya penjualan terakhir satuan rumah susun oleh pelaku pembangunan.

Kebaruan - Novelty: 1. Menjadikan badan hukum P3SRS sebagai subjek hukum HM. 2. Memberikan kepatian
hukum dengan migrasu HGB menjadi HM secara otomatis pada saat terjadinya penjualan terakahir satuan rumah
susun.

Keywords: Migrasi, HGB, Hak Komunal, Rumah Susun
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