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stabil, Galesia-1 responsif terha-
dap pemupukan. Di Boyolali dengan
jenis tanah asosiasi Latosol-Gru-
mosol, tipe iklim C, hasil Galesia-1
lebih tinggi 1,5 kali dibandingkan
klon lokal. Di Citayam Bogor de-
ngan jenis tanah Latosol dan tipe
iklim A, hasil rimpang Galesia-1
lebih tinggi 1,7 kali daripada klon
lokal Boyolali. Berdasarkan hasil ini,
Galesia-1 sangat potensial untuk
dikembangkan sebagai varietas
unggul. Ketidakstabilan produksi
rimpang kemungkinan disebabkan
klon tersebut lambat beradaptasi,
memerlukan waktu lebih dari 2 ta-
hun.

Daerah Adaptasi

Varietas Galesia-1 mempunyai dia-
meter rimpang terbesar (2,09 cm),
serta stabil di empat lokasi peng-

ujian yaitu Cileungsi dan Cijeruk
(Bogor), Sumedang, dan Sukamulya
(Sukabumi). Varietas ini juga res-
ponsif terhadap pemupukan sehing-
ga produksi rimpang masih bisa di-
tingkatkan 1,7-2 kali dari rata-rata
bobot rimpang aktual 48 g/rumpun
(setara dengan 9,6 t/ha), kadar mi-
nyak atsiri 2,08-3,92%, kadar sari
larut dalam air 23,3-23,8%, dan ka-
dar sari larut dalam alkohol 2,63 -
5,15%.

Varietas Galesia-2 beradaptasi
secara spesifik pada lingkungan
tumbuh yang sama dengan lokasi
penanaman di Cijeruk, Sumedang,
dan Sukamulya dengan rata-rata
produksi rimpang 53,6 g/rumpun
(setara dengan 10,7 t/ha), kadar
minyak atsiri tinggi (6,64%), kadar
sari larut dalam air 20,9-22,4%,
dan kadar sari larut dalam alkohol
4,57-6,14% (melebihi standar
Materia Medika Indonesia).

Tabel 1. Potensi hasil dan mutu rimpang tiga varietas unggul baru kencur.

Potensi hasil
Kadar Kadar sari Kadar sari

Kadar patiVarietas
(t/ha)

minyak atsiri larut air larut alkohol
(%)(%) (%) (%)

Galesia-1 9,52±3,52 3,00±1,30 23,7±0,04 3,89±1,78 55,2±11,6
Galesia-2 10,7±3,79 4,35±3,24 21,7±1,03 5,36±1,11 55,7±15,1
Galesia-3 11,1±3,90 4,03±2,28 22,4±0,015 4,38±1,15 49,7±6,42

si rimpang 52 g/rumpun (setara
dengan 10,4 t/ha), kadar minyak
atsiri 2,42-5,64% (melebihi stan-
dar Materia Medika Indonesia), ka-
dar sari larut dalam air 22,3-
22,5%, dan kadar sari larut dalam
alkohol 3,56-5,19% (Otih Rostiana
dan Muhamad Djazuli).

Untuk informasi lebih lanjut
hubungi:

Balai Penelitian Tanaman Obat
dan Aromatik
Jalan Tentara Pelajar No. 3
Bogor 16111
Telepon : (0251) 321879

327010
Faksimile: (0251) 32701
E-mail : balittro@telkom.net

Varietas Ga-
lesia-3 beradap-
tasi secara spe-
sifik pada ling-
kungan tumbuh
yang sama de-
ngan lokasi peng-
ujian di Cileungsi,
Cijeruk dan lo-
kasi asalnya Su-
medang dengan
rata-rata produk-

Energi dalam bentuk listrik sangat
penting dalam pembangunan

nasional. Ketersediaan listrik yang
cukup dengan harga yang terjang-
kau akan mendorong pertumbuhan
ekonomi. Namun menurut data,
rasio kelistrikan pada tahun 2002
hanya sekitar 52%. Oleh karena itu,

Biogas untuk Generator Listrik
Skala Rumah Tangga

peningkatan ketersediaan listrik
sangat penting dan mendesak.

Dikaitkan dengan makin berku-
rangnya energi fosil dan penurunan
kualitas lingkungan, pengembangan
instalasi listrik baru berdasarkan
energi terbarukan, dan perbaikan
teknologi untuk meningkatkan efi-

siensi penggunaan energi merupa-
kan cara terbaik untuk memenuhi
kebutuhan listrik. Salah satu dari
energi terbarukan adalah biogas.
Kapasitas terpasang pemanfaatan
biogas masih kurang dari 1% dari
potensi biogas yang ada (685 MW).
Energi biogas dapat diperoleh dari
air buangan rumah tangga, kotoran
cair dari peternakan ayam, sapi dan
babi, sampah organik dari pasar,
industri makanan dan sebagainya.
Produksi biogas memungkinkan ter-
wujudnya pertanian berkelanjutan
dengan sistem proses nirlimbah
(zero waste) dan ramah lingkungan.
Memproduksi biogas dapat membe-
rikan berbagai manfaat, antara lain:
(1) mengurangi pengaruh gas rumah
kaca, (2) mengurangi polusi bau

Pengembangan teknologi biogas dengan memanfaatkan kotoran ternak
terbukti layak secara teknis maupun ekonomis. Upaya ini diharapkan
dapat mendukung kemandirian energi skala kecil seperti peternakan

sapi kecil atau keluarga petani.
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Di kalangan pertanian tanaman
pangan, dikenal Arachis hypo-

gea atau kacang tanah, tanaman
semusim yang diambil polongnya
untuk bahan pangan. Di kalangan
peternakan kini dikenal Arachis ber-
umur panjang (perenial) yang me-
rupakan pakan bagi ternak ruminan-
sia seperti kambing, domba, dan

sapi. Arachis merupakan sumber
protein kasar yang cukup baik bagi
ternak.

Ada beberapa spesies Arachis
perenial yang dikenal saat ini di
Indonesia, di antaranya Arachis
glabrata (syn. A. prostrata), A. pin-
toi, A. repens, dan A. hybrid.
Tanaman ini berasal dari Amerika

Selatan, tepatnya Brasil, Argentina
dan Paraguay, namun kini telah
menyebar ke berbagai tempat di
dunia, seperti Amerika Serikat,
Australia, India, dan Asia Tenggara.
Di Indonesia, Arachis kini mulai
banyak ditanam, bukan saja seba-
gai tanaman pakan, tetapi juga se-
bagai tanaman penutup tanah di
perkebunan lada dan sebagai ta-
naman hias, walaupun penyebaran-
nya masih terbatas.

Ekologi

Arachis glabrata tumbuh baik pada
daerah dengan curah hujan 1.000-
2.000 mm/tahun, namun dapat
pula di wilayah dengan curah hujan
750 mm/tahun. Pertumbuhannya
akan terlihat baik bila suhu rata-rata

Arachis Perenial Bukan Sekedar
Pakan Ternak

Di Indonesia, Arachis mulai banyak ditanam, bukan hanya sebagai
tanaman pakan, tetapi juga sebagai tanaman penutup tanah di
perkebunan lada dan sebagai tanaman hias. Arachis termasuk
tanaman leguminosa sehingga dapat meningkatkan kesuburan

tanah dan menghemat pupuk nitrogen karena mampu
mengikat N dari udara.

yang tidak sedap, (3) menghasilkan
daya dan panas, dan (4) membe-
rikan hasil samping berupa pupuk,
campuran makanan ternak, media
tanam jamur, dan sebagainya.

Balai Besar Pengembangan
Mekanisasi Pertanian di Serpong
telah mengkaji pemanfaatan energi

biogas dari kotoran sapi untuk lam-
pu penerangan dan kompor gas.
Ternyata biogas layak secara teknis
dan ekonomis. Biogas juga telah
dikaji untuk pembangkit listrik.

Uji kinerja generator listrik de-
ngan motor bakar diesel berbahan
bakar solar-biogas untuk membang-

kitkan daya listrik 3.000 watt me-
nunjukkan hasil yang memuaskan,
dengan konsumsi bahan bakar solar
100 ml/jam dan 0,39 m3 biogas/
kwh. Motor bakar ini sangat ramah
lingkungan karena emisi gas buang-
nya sangat kecil dibandingkan stan-
dar dan tingkat kebisingannya 85
dB. Analisis ekonomi dengan data
biaya daya listrik (PLN) sebesar
Rp495/kwh dan waktu operasional
12 jam/hari menunjukkan peman-
faatan biogas untuk generator lis-
trik secara ekonomi layak dengan
BC ratio 2,17, IRR 44,96 dan simple
pay-back 1,3 tahun (Teguh Wikan
Widodo).

Untuk informasi lebih lanjut
hubungi:

Balai Besar Pengembangan
Mekanisasi Pertanian
Situgadung, Kotak Pos 2
Serpong 15310
Tangerang
Telepon : (021) 5376787

5376780
Faksimile : (021) 5376784
E-mail : bbpmektan@indo.net.id

Pengelolaan limbah ternak dan pemanfaatannya untuk biogas.

sura
Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian Vol. 29, No. 2, 2007




