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Kata Pengantar 
Tanaman bambu tabah (Gigantochloa nigrociliata BUSE-KURZ) 

merupakan tanaman yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. 
Tanaman  ini  dapat dijadikan sebagai sumber pangan masa depan, bahan 
baku industri kerajinan, dan tak kalah pentingnya adalah bagi pelestarian 
lingkungan.  Karena besarnya potensi yang dimiliki, tanaman bambu tabah 
sering disebut sebagai tanaman masa depan.  

Saat ini kebanyakan para petani bambu melakukan budidaya 
berdasarkan  pengamalaman pribadinya sehingga rebung yang 
dihasilkannya belum mendapatkan pasar.  Padahal permintaan dunia sering 
tidak dapat terpenuhi akibat terbatasnya pasokan rebung bambu yang 
memenuhi standar mutu. Standar mutu produk olahan rebung bambu hanya 
dapat dipenuhi jika seluruh prosedur dalam setiap tahap-tahap 
pembudidayaan diterapkan secara baik dan benar. 

Buku ini layak dibaca oleh semua kalangan karena  selain memuat 
manual prosedur secara detail juga dilengkapi dengan visualisasi praktek 
lapangan tentang budidaya bambu mulai dari pembibitan sampai teknik 
pengolahan hasil panennya.  Selain itu, prosedur-prosedur yang dimuat 
dalam buku ini memadukan antara hasil-hasil riset para pakar dan 
pengalaman sukses para petani bambu yang telah mengelutinya.  

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada Dr. I Gede Widjana dan Dr. Ida Ayu Astarini selaku 
reviewer atas koreksi dan masukan-masukan dalam penyusunan buku ini. 
Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh anggota kelompok 
tani bambu di Desa Pupuan-Tabanan dan di Desa Kerta-Gianyar atas 
kesediaannya bertukar pengalaman dan melakukan validasi-validasi atas 
seluruh prosedur praktek budidaya bambu rabah yang termuat dalam buku 
ini.    

Akhirnya semoga buku ini dapat menginsiprasi dan menuntun semua 
kalangan mulai saat ini pula untuk untuk membudidayakan rebung bambu 
tabah ini di lahan-lahan yang belum termanfaatkan.   

 
Denpasar, Januari 2012 

Penyusun 
Team UNUD-USAID-TPC Project 
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1. Tinjauan Umum Tanaman Bambu 

          Bambu merupakan tanaman berumpun, termasuk dalam suku 
Gramineae.  Tanaman ini tumbuh tersebar di daerah tropis, sub tropis dan 
daerah beriklim sedang.  Bambu dapat tumbuh pada iklim kering sampai 
tropika basah, pada kondisi tanah subur dan kurang subur serta dari dataran 
rendah sampai 4000 m diatas permukaan laut, dan dari tempat datar sampai 
lereng-lereng gunung atau tebing-tebing sungai.  
          Berdasarkan sistem percabangan rimpang, secara garis besar bambu 
dibedakan menjadi dua tipe yaitu, rimpang berbentuk simpodial dan 
rimpang monopodial.  Tipe rimpang monopodial, banyak tumbuh di daerah 
beriklim sedang, dengan bentuk rimpang panjang dan ramping dan tumbuh 
horizontal, bercabang secara lateral untuk menghasilkan rumpun dengan 
letak batang tersebar.  Contoh yang tergolong ke dalam tipe ini adalah 
marga Phyllostachys dan Arundinaria.  Tipe kedua berakar rimpang yang 
tumbuh secara simpodial, tumbuh secara berkelompok berbentuk rumpun, 
banyak berkembang di daerah Asia Tropik, termasuk Indonesia.  Contoh 
marga yang tergolong ke dalam tipe ini adalah Bambusa, Gigantochloa, 
Dendrocalamus dan Schizostachyum. 
            Bambu mudah sekali dibedakan dengan tumbuhan yang lain, karena 
tumbuhannya merumpun, batangnya bulat, berlubang dan beruas-ruas, 
percabangannya kompleks, setiap daun bertangkai, namun dalam mengenal  
bambu orang sering mengalami kesulitan, karena kemiripan ciri-ciri 
morfologi yang ada.  Buluh bambu bersekat-sekat.  Umumnya buluh 
berbentuk silinder dan berongga, berdinding keras, tebal atau tipis dan 
terdapat tunas.  Sifat mekanis tersebut membuat buluh menjadi sangat kuat.  
Diameter buluh tergantung jenis dan lingkungan yang bervariasi antara 0,5 – 
20 cm. 
          Di dunia diketahui sekitar lebih kurang 1300 jenis bambu. Dari 
jumlah tersebut sekitar 145 merupakan  jenis  asli  Indonesia.  Dari jenis 
tersebut hanya beberapa yang rebungnya dikonsumsi dan bernilai ekonomis 
yang tinggi yaitu, bambu betung (Dendrocalamus asper), bambu legi 
(Gigantochloa atter), bambu andong banyak dijumpai di daerah Jawa, 
bambu mayan (Gigantochloa robusta) banyak di jumpai di Sumatera dan 
bambu tabah (Gigantochloa nigrociliata) banyak dijumpai di Pupuan, Bali 
dan beberapa tumbuh  di Sukabumi Jawa Barat. 

Bab I 
Pendahuluan 
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Pada awalnya, bambu merupakan tumbuhan liar, tidak 
dibudidayakan, banyak ditemukan di hutan, dilereng gunung dan sungai, 
yang biasa digunakan sebagai penyangga tanah. Bambu juga  digolongkan 
hasil hutan non kayu dan ditanam hanya 1 (satu) kali, kemudian dilakukan 
tebang  pilih dan pemeliharaan terus menerus.  Apabila dipelihara dengan 
baik bambu dapat bertahan hidup sampai dengan 50 tahun bahkan ada 
ditemukan bambu bisa hidup sampai 100 tahun.  Tebang pilih dilakukan 
apabila ada batang bambu sudah berumur diatas 2 tahun. Rebung yang 
tumbuh didekatnya dibiarkan tidak dipanen dan nantinya akan tumbuh 
menjadi induk setelah batang bambu dipanen. Sedangkan batang bambu 
yang masih berumur kurang dari satu tahun rebung yang tumbuh didekatnya 
baru ditebang.  Dengan demikian, jumlah batang dalam satu rumpun dengan 
tetap dipertahankan sekitar 30-35 batang.    

Bambu sudah sangat akrab dengan kehidupan masyarakat, dan 
dikenal dengan tanaman ajaib karena fungsinya yang multiguna.  
Pemanfaatan bambu mulai dari pemenuhan bahan perumahan, sandang dan 
juga pangan, serta dapat menjaga keseimbangan hidup alam, disamping 
lingkungan hidup keanekaragaman hayati.  Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa pengusahaan bambu ini merupakan usaha yang  multi guna 
dan berwawasan lingkungan serta padat karya.  Saat ini bambu dan produk 
turunannya belum merupakan prioritas ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 
juga kurang perhatian dari pemerintah, menyebabkan para peneliti dan 
pengusaha belum banyak mengetahui prospek ekonominya terutama 
prospek ekonomi dari rebungnya yang dapat dipasarkan di dalam dan di luar 
negeri.  

 

2. Klasifikasi  dan Morfologi Bambu Tabah 

Menurut klasifikasi botani, bambu tabah termasuk kelas 
Monocotyledoneae, ordo Graminales, famili Gramineae, sub famili 
Bambusoideae,  genus Gigantochloa, spesies Gigantochloa nigrociliata 
(Buese) Kurz.  Bambu yang tergolong genera Gigantochloa  ini berasal dari 
Asia tropis, sebagian besar terbatas pada kawasan dari Burma, Indocina 
sampai semenanjung Malaya dan Indonesia.  Jenis bambu ini pula  
umumnya sudah tumbuh liar dan  banyak terdapat di daerah tepi sungai dan 
lereng gunung di Pupuan Bali.  Adapun perawakan bambu tabah disajikan 
pada Gambar 1.  

Bambu tabah mempunyai batang yang sifatnya simpodial atau 
berumpun. Panjang buluh dapat mencapai sekitar 10 m  dan ujungnya 
melengkung, dengan garis tengahnya sekitar 3 – 6 cm.  Tebal buluhnya 
mencapai 6 mm, dengan warna buluh hijau sampai hijau tua, ruas batang 
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mencapai 30 – 50 cm dengan pelepah buluh panjangnya 11 – 18 cm tetap 
melekat pada buluhnya, pelepah buluh bagian luar ditumbuhi oleh  miang 
(bulu-bulu halus) yang melekat berwarna coklat hitam, pelepah mudah 
luruh.     

 

 
 Gambar  1.  Perawakan bambu  tabah  (Gigantochloa nigrociliata Kurz) 

Di Indonesia nama jenis bambu ini tergantung dari daerah tempat 
tumbuhnya, di Jawa disebut dengan bambu lengka, dan beberapa tumbuh di 
daerah Sukabumi sedangkan di Bali disebut bambu tabah.  Masyarakat Bali 
menyebut tabah karena rebungnya rasa hambar tidak pahit, tidak seperti  
rebung betung. Rebung dipanen pada saat musim hujan, maksud dari 
pemanenan rebung  disamping dapat digunakan untuk konsumsi, juga 
bermaksud untuk penjarangan rumpun, agar rumpun bambu  dapat dijaga, 
sehingga  kualitas buluhnya maksimal. 
           Rebung bambu tabah dapat dipanen setelah rumpunnya berumur 3 
tahun.  Panen dilakukan 2 x dalam seminggu pada saat musim hujan.  
Rebung dipanen 3 hari setelah ujung rebung muncul diatas permukaan tanah 
atau rebung mencapai tinggi 30 – 50 cm, untuk jenis  Dendrocalamus asper.   
Rebung yang dipanen pada rumpun bambu yang telah berumur 2 – 3 tahun, 
yaitu rebung yang tumbuh melebihi 10 rebung setiap musim. Rebung 
dipanen ketika  mencapai tinggi 15 cm. Rebung yang dipanen diatas 
permukaan tanah akan berbeda apabila di panen pada saat masih di dalam 
tanah.   
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3. Syarat Tumbuh Bambu Rebung Tabah 
 
Bambu memang dapat tumbuh dimana-mana pada segala jenis tanah.  

Namun, jika budi daya untuk tujuan memperoleh rebung yang bagus, maka 
bambu tersebut sebaiknya ditanam pada tanah ringan, sedikit berpasir, dan 
tanah yang subur.  Dengan demikian, pembentukan rebung sebagai tujuan 
utama budi daya menjadi lebih optimal. 

Bambu dapat tumbuh dengan baik pada berbagai jenis tanah pada 
ketinggian 0-2000 m diatas permukaan laut. Bahkan, bambu dapat tumbuh 
pada tanah marginal yang kurang subur sekalipun.  Bambu termasuk jenis 
tanaman yang memiliki pertumbuhan sangat cepat.  Dalam waktu sekitar 3 
tahun sejak ditanam, sebatang bambu sudah dapat membentuk rumpun yang 
sangat rapat.  

Pembentukan rebung erat kaitannya dengan kondisi tanah. Jenis 
tanah yang paling ideal untuk budi daya rebung bambu rebung adalh tanah 
yang gembur dan kaya bahan organik.  Budi daya bambu pada tanah yang 
gembur dan kaya organik dapat menghasilkan rebung yang besar dan 
gemuk.  Disamping itu, bambu yang ditanam untuk tujuan menghasilkan 
membutuhkan curah hujan yang cukup tinggi untuk merangsang 
keluarnyarebung.  Curah hujan yang dibutuhkan adalah sekitar 1200 mm per 
tahun atau minimal 10 mm per bulan.  Sedangkan kelembaban udara yang 
dibutuhkan sekitar 50-80 persen. Bambu tabah dapat tumbuh dengan baik di 
dataran rendah sampai di tempat-tempat pada ketinggian 600 m diatas 
permukaan laut dan  juga dapat tumbuh pada daerah tropis yang lembab 
disepanjang sungai dengan ketinggian 1000 m diatas permukaan laut.  
Bambu ini juga dapat tumbuh dengan baik pada tipe tanah latosol dengan 
curah hujan hingga 3,000 mm. 

Di Indonesia nama jenis bambu ini tergantung dari daerah tempat 
tumbuhnya, di Jawa disebut dengan bambu lengka, dan beberapa tumbuh di 
daerah Sukabumi sedangkan di Bali disebut bambu tabah.  Masyarakat Bali 
menyebut tabah karena rebungnya rasa hambar tidak pahit, tidak seperti  
rebung betung.   Berdasarkan survai Kencana (2004), bambu tabah di 
Pupuan dibudidayakan oleh 800 petani yang tersebar di 14 desa dan 
menghasilkan 10 – 15 ton setiap  musim. Dengan begitu besarnya potensi 
rebung bambu tabah, petani-petani di Pupuan membentuk kelompok Tani 
Organik Pupuan (TOP) yang mengelola rebung bambu untuk dipasarkan. 
Namun masalahnya, rebung bambu  tabah yang dikelola petani masih 
mengalami banyak kendala dan belum dapat meningkatkan pendapatan 
petani. Hal ini disebabkan produksi rebung bambu tabah sangat tergantung 
pada cuaca serta teknologi pascapanen yang belum dikuasai oleh petani.  

Pada musim penghujan saat panen raya, rebung yang dipanen 
banyak mengalami kerusakan dan harganya sangat murah.  Oleh karena itu, 
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bantuan teknologi pascapanen sangat diperlukan untuk menekan kerusakan 
dan meningkatkan nilai jual rebung. Bantuan pemerintah  dalam bentuk 
pemberian pelatihan dan pendampingan sangat diperlukan agar petani agar 
mampu secara mandiri dalam mengelola rebung bambu  tabah yang 
dihasilkannya. Dengan harapan tercipta pemberdayaan Sumber Daya 
Manusia (SDM) dan  Sumber Daya Alam (SDA)  untuk mengembangkan 
industri pedesaan yang berbasis rebung bambu tabah.  

 
4. Kandungan Gizi Rebung Bambu Tabah 

Meskipun semua bambu menghasilkan rebung, tetapi tidak 
semuanya menghasilkan rebung yang enak untuk dimakan. Semua rebung 
mengandung HCN (asam sianida) yang merupakan senayawa beracun 
dengan tingkat yang beragam.  Rebung bambu yang memiliki kandungan 
HCN tinggi, selain rasanya pahit, berbahaya untuk dikonsumsi.  Rebung 
bambu yang mengnadung HCN dibawah ambang batas berbahaya, dapat 
dimakan sebagai sayuran atau campuran makanan lainnya.   

Bambu yang menghasilkan rebung dengan kandungan HCN rendah 
dan enak untuk dikonsumsi diantaranya adalah bambu betung 
(Dendrocalamus asper), bambu temen (Gigantochloa verticillata), bambu 
kuning (Dendrocalamus litiforus) dan bambu tabah (Gigantochloa 
nigrociliata Kurz).  Semua pelepah rebung bambu tabah  berwarna coklat 
muda sampai hijau ke abu-abuan, tertutup miang berwarna hitam tersebar 
tidak merata.  Warna daun pelepah buluh  pada ujung rebung berwarna 
coklat muda sampai hijau.  Perbedaan warna pelepah tersebut tergantung 
dari pertumbuhan dan  cara panen rebung tersebut.  Apabila rebung dipanen 
pada saat masih di dalam tanah, warna pelepah coklat muda, serta daging 
rebung berwarna putih. Perawakan rebung bambu tabah  disajikan pada 
Gambar 2. 

 

 

Gambar  2.  Perawakan rebung bambu tabah 
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       Rebung sangat digemari  di samping rasanya  enak, mengandung 
nilai nutrisi  tinggi. Berdasarkan kajian Kencana (2004), rebung bambu 
tabah mempunyai komposisi : air (92,2 %),  protein (2,29 %), lemak (0,23 
%),  pati (1,68),  serat (3,07 %) dari 100 g bahan segar. Keunggulan lain dari 
rebung bambu tabah  disbanding rebung lainnya adalah kandungan HCNnya 
jauh lebih rendah. Kencana (1991) menginformasikan rebung betung 
mengandung HCN 256 ppm per 100 gr bahan segar sementara rebung tabah 
kandungan HCN 7,97 ppm per 100 gr bahan segar.  

5. Prospek Budidaya Rebung Tabah 

Bambu tabah merupakan salah satu jenis bambu lokal yang 
dibudidayakan di Desa Pupuan. Dahulu sebelum tahun 2000-an, bambu 
tabah tergolong jenis yang kurang diperhatikan karena batangnya kurang 
besar dan kuat sehingga belum mempuyai harga dibandingkan jenis bambu 
lainnya seperti bambu tali (G.apus), bambu andong (G. pseudoarundinacae 
), bambu betung (Dendrocolalamus asper) yang nyaris sudah akrab dengan 
kehidupan masyarakat di Bali. Munculnya temuan bahwa jenis bambu ini 
dapat menghasilkan rebung yang dapat dikonsumsi dan potensinya sebagai 
sayuran elit sejajar dengan dengan sayuran asparagus dan jamur mendorong 
adanya permintaaan berlebihan.  Sedangkan ketersediaannya di masyarakat 
sangat terbatas sehingga menyulitkan mengelolanya untuk menjadikan 
sebagai bahan baku industri yang lestari dan berkualitas. 

Beberapa tahun silam rebung bambu masih identik dengan makanan 
kampung karena hanya dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan yang memang 
akrab dengan tanaman bambu. Namun, sekarang masyarakat perkotaan di 
Indonesia pun sangat menyukai rebung bambu.  Rebung bambu kalengan 
ataupun yang dikemas dalam plastik transparan telah banyak dijual di 
supermarket bersama dengan sayuran ekslusif kalengan lainnya, seperti 
jamur, asparagus dan kacang polong.  Selain dijual dalam kalengan di 
supermarket atau toko-toko besar, rebung bambu juga tersedia di pasa-pasar 
tradisional.  Rebung bambu yang yang tersedia di pasar-pasar tradisional 
ditawarkan dalam bentuk dalam berbagai bentuk mulai dari rebung 
gelondongan, rebung yang sudah dikuliti, dan rebung yang telah dipotong-
potong siap untuk dimasak.  

Permintaan akan rebung bambu tidak saja berasal dari dalam negeri 
melainkan juga dari luar negeri.  Pasar luar negeri lebih menjanjikan karena 
kebutuhan akan rebung bambu lebih besar. Berdasarkan BPEN,  permintaan 
rebung dari Indonesia mencapai 4500 ton/tahun dengan tujuan Korsel, 
Jepang, Taiwan, Amerika,  Kanada,  Australia dan Singapura.  Jepang 
membutuhkan rebung segar dan kaleng sebanyak 30.000 ton/tahun, Taiwan 
80.000 ton/tahun dan Australia 12.000 ton/tahun. Kini sayuran rebung 



13  

 

bambu telah berkembang menjadi salah satu sayuran favorit yang digemari 
masyarakat internasional.  

Untuk mengantisipasi perkembangan industri berbasis bahan baku 
bambu tabah harus dilakukan budidaya agar dihasilan pasokan rebung yang 
lestari dan berkualitas.  Sampai saat ini belum dijumpai masyarakat 
melakukan budidaya khusus jenis bambu tabah sehingga diperlukan 
petunjuk atau pedoman teknis untuk melakukan praktek baik budidaya.  Hal 
ini sangat penting diketahui supaya masyarakat yang bergerak dalam bidang 
pemanfaatan rebung-rebung bambu tabah tertarik untuk mengusahakannya. 
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TEKNIK BUDIDAYA BAMBU REBUNG TABAH 
 
 

 
1.  Pendahuluan  

Pembibitan bambu rebung tabah merupakan serangkaian kegiatan 
menyediakan bibit bambu tabah yang bermutu dari batang bambu yang 
dianjurkan dalam jumlah cukup dan pada waktu yang tepat.  Tujuan dari 
pembibitan adalah selain menyediakan bibit bermutu sesuai dengan jumlah 
dan waktu yang tepat, juga menjamin bibit tersebut murni secara genetik, 
fisik,sehat, daya tumbuhnya baik dan mempunyai daya adaptasi yang baik 
di wilayah yang akan ditanami.  

Budidaya rebung untuk tujuan komersial harus mempertimbangkan 
ketersediaan dan kesiapan bibit.  Untuk mendapatkan bibit bambu rebung 
dalam jumlah besar tidak semudah membeli bibit-bibit tanaman komersial 
lainnnya.  Belum ada prousen yang secara khusus memperoduksi bibit 
rebung bambu.  Karena itu, pembibitan bambu merupakan langkah pertama 
yang harus dilakukan sebelum memulai usaha budidaya bambu rebung.  
Persiapan bibit rebung bambu sebaiknya dilakukan 2-3 bulan sebelum 
jadwal penanaman sehingga pada saat penanaman sudah tersedia bibit 
dalam jumlah yang memadai. 

Pada umumnya perbanyakan bibit bambu dapat dilakukan dengan 
secara generatif dan vegetatif.  Pembibitan secara generatif dengan 
mengambil bijinya jarang dilakukan karena memerlukan waktu yang lama.  
Pembibitan bambu yang paling cepat dan mudah adalah secara vegetatif.  
Cara ini lebih menguntungkan karena tanaman lebih cepat besar, cepat 
berproduksi dan memiliki sifat yang sama dengan induknya.  Perbanyakan 
secara vegetaif dapat dilakukan dengan metode stek, cangkok dan kultur 
jaringan.  Stek merupakan cara perbanyakan tanaman paling sederhana dan 
sudah umum dilakukan oleh masyarakat sebelum teknik cangkok dan 
okulasi diperkenalkan.  Stek bambu tabah dilakukan dengan cara 
memisahkan atau memotong bagian-bagian tanaman agar bagian tanaman 
tersebut dapat membentuk akar.  Dengan kekuatannya sendiri, stek yang 
ditancapkan pada media persemaian akan menumbuhkan akar dan daun 
yang berkembang menjadi tanaman lengkap. 
 
 

Bab II 
Pembibitan Bambu 
Rebung Tabah  
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2.  Pemilihan Jenis Bambu untuk Bibit 
Langkah pertama usaha tani budidaya bambu rebung adalah 

pemilihan jenis bambu yang akan ditanam.  Tidak semua bambu dapat 
menghasilkan rebung yang enak dimakan. Karena itu,bambu yang akan 
dibudidayakan harus dipilih dari jenis bambu yang menghasilkan rebung 
yang dapat dikonsumsi. 

Bambu yang menghasilkan rebung enak dimakan pun tidak 
semuanya menguntungkan secara ekonomis.  Oleh karena itu ada beberapa 
faktor yang harus diperhitungkan dalam pemilihan jenis bambu yang akan 
dibudidayakan, yakni citarasa rebung, usia mulai panen, produktifitas dan 
kontinuitas produksi.  Rebung bambu betung, misalnya meskipun beratnya 
dapat mencapai 15 kg per buah, namun teksturnya agak kasar sehingga 
kurang disukai oleh konsumen terutama di kota-kota besar.  Bambu betung 
baru mulai berproduksi setelah tiga tahun setelah tanam dan hanya 
mengeluarkan rebung pada saat-saat tertentu, yakni diakhir musim kemarau.  
Bambu temen juga hampir sama dengan bambu betung sehingga kurang 
ekonomis dibudidayakan. 

Jenis bambu yang secara ekonomis menguntungkan untuk 
dibudidayakan sebagai penghasil rebung adalah bambu tabah.  Meskipun 
jenis bambu ini menghasilkan rebung kecil, namun teksturnya lembut dan 
rasanya enak sehingga lebih disukai oleh konsumen dan mempunyai nilai 
jual tinggi.   
 
3.  Standar Operasional Prosedur Pembibitan Bambu Rebung Tabah 
 
A.  Definisi 

Serangkaian kegiatan menyediakan bibit bambu tabah yang bermutu 
dari batang bambu yang dianjurkan dalam jumlah cukup dan pada waktu 
yang tepat.   

 

B. Tujuan  

Untuk menyediakan bibit bermutu sesuai dengan jumlah dan waktu 
yang tepat, juga menjamin bibit tersebut murni secara genetik, fisik,sehat, 
daya tumbuhnya baik dan mempunyai daya adaptasi yang baik di wilayah 
yang akan ditanami.  

 
C. Bahan dan Alat  

 
Bahan adan alat yang dipergunakan untuk pembibitan bambu tabah 

antara lain : 
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• tanah 
• batang bambu tabah  
• polibag 
• pupuk kandang 
• cangkul 
• gergaji kayu 
• pisau  
• gunting 
• ember plastik 
• urine sapi 
• selang plastik 
• paranet 
• batang bambu bukan bambu tabah 
• skop kecil 

 

D.   Fungsi Bahan dan Alat  
 

Fungsi dan kegunaan dari bahan dan alat yang dipergunakan untuk 
pembibitan bambu tabah antara lain :  

• tanah sebagai media tanam atau semai 
• batang bambu tabah sebagai bibit 
• pupuk kandang digunakan menambah bahan organik dan 

memperbaiki sifat fisik tanah 
• polibag untuk wadah media tanam 
• cangkul untuk mengembur tanah yang digunakan sebagai media 

tanam  
• gergaji kayu untuk memotong ruas bambu untuk dijadikan bibit 
• gunting digunakan untuk memotong ranting-ranting dari ruas batang 

yang akan ditanam 
• ember plastik untuk wadah urine sapi yang diperlukan untuk 

perendaman tunas batang bambu 
• urine sapi digunakan sebagi sumber nutrisi 
• selang palastik digunakan untuk penyiraman lahan pembibitan 
• paranet untuk menaungi bibit yang disemai 
• batang bambu untuk memperkuat konstruksi bangunan persemaian 
• skop kecil untuk mengambil media tanah yang dimasukkan ke 

polibag 
 

E.  Prosedur dan Ketentuan Pelaksanaan  
 

Prosedur Persiapan Lahan Persemaian 
Ukuran Lahan Persemaian : 
Dalam 1 Ha lahan dapat dibuat 640 guludan.   
 
Setiap guludan memiliki ukuran sebagai berikut : 
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Panjang Guludan                 :  2,4 m (240 cm) 
Lebar Guludan                     :  0,9 m (90 cm) 
Tinggi Guludan                    :  25 -35 cm 
Lebar Parit                            :  50 cm 
Lebar antar Blok Guludan   :  40 cm 

 

 

Gambar 3.  Pembuatan guludan 

 

 

Gambar 4. Guludan siap dipergunakan untuk persemaian 

Prosedur pembuatan lahan persemaian  

• Gemburkan tanah seluas 4,2 x 4,1 m pada kedalaman hingga           
25 – 35 cm dari permukaan tanah. 

• Campurkan tanah dengan kompos atau pasir. 
• Buat 2 (dua) bedengan ukuran 240 x 90 cm, tinggi 25-35 cm. 
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• Buat parit di sekeliling bedengan L= 50 cm, Dalam = 25 – 35 cm. 
atau paralon dilubangi sepanjang pipa untuk mengalirkan air. 

• Buat jalan setapak antar blok bedengan L = 40 cm,T = 25 – 35 cm. 
Tanam peneduh tinggi kurang 10 m. 

• Bedengan siap untuk ditanami 
 

Ketentuan Seleksi Stek/Bibit  
Ciri-ciri yang dipilih : 

• Pilih rumpun dan batang yang sehat, tidak terserang hama dan 
penyakit, rumpun dan batang tidak sedang berbunga, rumpun lebih 
dari 6 batang, rumpun tumbuh subur,  

• Batang Berumur 1 – 1,5 th, batang hijau mengkilap dan licin 
• Belum ditumbuhi lumut kerak 
• Akar pada buku-buku belum keluar 
• Percabangan pucuk sudah tumbuh sempurna 
• Pelepah ada yang masih melekat 
• Mata tunas masih segar dan tidak kering 

 
Ciri-ciri yang tidak dipilih : 
• Rumpun hanya 1 (satu) batang 
• Batang beruas pendek-pendek tidak normal 
• Batang bercak putih, warna hijau tua kusam 
• Akar pada buku-buku sudah tumbuh kering 
• Mata tunas kering dan tidak sehat 
• Percabangan sudah tumbuh sempurna dan tua 

 

 

Gambar 5.  Pembersihan ranting-ranting bambu untuk bibit 
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Gambar 6.  Cara memotong bambu untuk bakal bibit 

 

 

Gambar 7. Potongan bambu yang seragam untuk bakal bibit 
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Gambar 8. Batang bambu yang terpilih untuk bibit/stek 

Ketentuan penyimpanan potongan stek sebelum diangkut 

• Ikat beberapa potongan stek di bagian tengah. 
• Hati-hati jangan ada mata tunas yang terluka. 
• Simpan ikatan stek di bawah naungan pohon-pohon sehingga tidak 

kering sebelum diangkut. 
• Bila tidak ada pohon peteduh, taruh ikatan stek berdiri dalam bak 

berisi air. 
• Bila jumlah ikatan stek terlalu banyak, usahakan ikatan stek ditutupi 

dengan karung goni basah 
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Gambar 9. Cara mengikat potongan bakal bibit 

 

Gambar 10.  Penyimpanan potongan stek sebelum diangkut 

Ketentuan Pengangkutan Stek/Bibit 

• Angkat ikatan stek ke dalam bak truk, hati-hati, jangan di lemparkan. 
• Bila jarak angkut jauh, tutup ikatan stek tersebut dengan karung goni 

yang lembab. 
• Potongan batang di bawa dalam waktu 1 x 24 jam. 



22  

 

• Menghindari kerusakan, bawa potongan batang yang masih panjang 
ke tempat persemaian dan potong di lahan persemaian 

 

 

Gambar 11. Pengangkutan stek dengan gerobak 

 

Prosedur Pembibitan 

• Pembuatan baris lubang tanam dengan kedalaman galian 30 cm, lebar 
50 cm (selebar ruas) dan jarak antar baris lubang tanam 1 meter 

• Tanah yang akan ditanami bibit dibasahi dengan air setinggi 10 cm 
• Mengambil batang bambu tabah tua di kebun untuk bakal bibit   
• Ruas bambu bakal bibit di potong dimana satu ruas terdapat dua mata 

tunas 
• Bakal bibit yang telah dipersiapkan direndam dalam media urine sapi 

selama 1 jam 
• Bibit ditekkan di lubang penanaman dengan jarak tanam 20 cm dan 

mata tunas harus disusun searah  
• Bibit yang sudah siap tanam terlebih dahulu disiram air, setelah 

selesai disiram, bibit ditimbun dengan kedalaman 10-15 cm selama 
tiga bulan 

• Bibit ditimbun disiram dua kali sehari yaitu pada pagi hari dan sore 
hari selama tiga bulan 

• Guludan ditutup dengan batang padi (somi) untuk mengurangi 
penguapan air tanah selama persemaian dilakukan penyaiangan 
terdapat 



23  

 

 

Gambar 12.  Perendaman bibit dalam media urine  

 

Prosedur Persemaian Stek/Bibit  

• Letakkan stek yang sudah siap berjajar secara melintang pada 
guludan dengan jarak paling sedikit 8 cm antar stek.  Dalam setiap 
guludan  240 x 90 cm dapat diisi 10 – 20 stek tergantung diameter 
stek. Bila ada cabang letakkan agak mengarah ke atas sehingga tidak 
mengganggu stek disampingnya. 

• Aturlah mata-mata tunas menghadap satu arah, mata tunas pertama 
ke samping kiri dan mata tunas kedua mengarah ke samping kanan. 

• Perhatikan mata-mata tunas tidak bersentuhan  stek disampingnya. 
• Perhatikan mata2

• Usahakan mata tunas pertama tidak menghadap ke atas dan mata 
tunas ke dua ke bawah.  

 tunas tidak saling berhadapan. 
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Gambar 13.  Stek diletakkan melintang diatas guludan  

 

 

Gambar 14. Mengatur arah mata tunas 
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Prosedur Penaburan Tanah  

• Setelah stek dijajarkan, taburkan lapisan tanah atas (top soil) 10 – 15 
cm tebalnya. 

• Usahakan penaburan tanah merata sehingga tidak tampak ujung stek 
keluar. 

• Usahakan mata tunas tertutup tanah taburan. 
• Penaburan tanah diusahakan tidak terlalu tipis 

 

 

Gambar 15.  Sebelum ditaburi tanah bakal bibit terlebih dahulu disiram 

 

Gambar 16. Guludan ditutup dengan jerami untuk mengurangi penguapan 
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Ketentuan Perawatan Bibit/Stek 

• Penyiangan. Siangi gulma setelah 3 minggu penanaman. Jangan 
menggunakan herbisida. 

• Penyiraman.  Bila tanah guludan mengering, air dialirkan dalam 
• parit hingga guludan basah. Pengairan tergantung dari kelembaban 

tanah, curah hujan dan jumlah hari panas dan hari hujan. 
• Pengairan tidak diperlukan bila, tanah sudah lembab dan curah hujan 

tinggi. 
• Perbaikan Guludan. Guludan yg. rusak karena aliran air, harus 

diperbaiki dengan mengembalikan tanah yang tererosi, dapat 
menyebabkan bibit rusak dan akar busuk tanpa tanah.  

• Lama tumbuh bibit/stek 3 bulan. 
 

Prosedur Pengepotan Bibit/Stek 

Bibit yang telah tumbuh siap dipotkan dalam kantong plastik. 
Pembuatan petak penempatan pot atau kantong plastik.  
             - Letakkan pot dekat lokasi pesemaian 
             - Luas petak pot                : 
                  Panjang                          :   6.25 m 
                  Lebar                              :   5.50 m 
                  Kedalaman petak           :     30 cm 
                  Parit pengairan air          :      50 cm 
                  Lubang air ke petak       :      25 cm 
                  Lebar tanggul parit 
                  dengan petak pot           :      50 cm 
 
              - Pot diletakkan dalam petak pot sehingga  mudah disiram. 
 

Prosedur Persiapan Tanah dan Pot   

• Siapkan tanah dengan mencampur tanah humus, pasir dan 
kompos/ pupuk kandang perbandingan 1 : 1 : 1. 

• Kantong plastik diisi tanah yang sudah dicampur rata hingga ¾ 
tinggi pot atau kantong plastik. 

• Tempatkan kantung plastik yang berisi tanah dalam petak pot 
hingga waktu pengepotan. 
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Prosedur Persiapan Bibit/Stek untuk dipotkan 

• Bibit/stek Siap Tanam Berarti : Bibit/stek sudah mempunyai 
cabang-cabang, daun dan akar. 

• Bongkar stek dengan hati-hati sehingga tidak ada akar muda 
yang patah. 

• Gergaji kedua ujung buku-bukunya dengan jarak kira-kira 5 cm 
dari buku-buku nya yang berdaun dan berakar. 

• Stek yang tidak menghasilkan akar tetapi menghasilkan tunas 
daun dipotong kedua ujung ruasnya dengan jarak kira-kira 8 cm 
dari buku-buku nya. 

• Untuk mencegah bibit kering, letakkan bibit yang sudah 
dipersiapkan pada :Tempat yang rindang. 

• Tempat yang lembab atau dalam ember berisi air. 
• Bibit/stek yang sudah siap ditanam diangkut dalam karung goni 

ke tempat pengepotan. 
 

Prosedur  Pengepotan : 

• Masukkan bibit pada bagian tengah kantung plastik hingga 
mencapai setengah kantung. 

• Perhatikan pemakaian plastik disesuaikan dengan besar kecilnya 
bibit. 

• Kemudian kantung plastik diisi tanah kembali hingga penuh dan 
tekan tanahnya sehingga padat. 

• Letakkan pot yang telah diisi bibit tersebut kembali dalam petak 
pot. 

• Siram hingga pot menjadi basah atau alirkan air dalam parit. 
Prosedur Perawatan Bibit dalam Pot : 

• Siangi gulma yang tumbuh dalam pot. 
• Siram pot setiap tanah tampak kering. 
• Bila ada serangan hama/penyakit hilangkan dengan cara manual 

atau dengan obat dengan dosis kecil. 
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Gambar 17.   Persiapan pot untuk bibit/stek 

 

 

Gambar 18.  Bibit yang sudah siap ditanam 
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1. Pendahuluan 

Lahan untuk usaha budi daya secara komersial harus dipersiapkan 
dengan sebaik-baiknya agar pertumbuhan tanaman terjamin dan akhirnya 
memperoleh panen seperti yang diharapkan.  Oleh karena itu, lahan yang 
akan ditanami bambu harus diolah sedemikian rupa untuk memperbaiki 
struktur tanah sehingga memudahkan air dan oksigen meresap ke dalam 
tanah.  pengolahan lahan juga dimasudkan untuk menambah kandungan 
unsur hara tanah dan mengendalikan gulma, hama ataupun penyakit  

Karena bambu bukan tanaman semusim dan jarak tanamannya relatif 
renggang, maka pengolahan lahan dofokuskan pada lubang tanam.  
Meskipun demikian, tanah disekitar lubang tanam harus dibersihkan dari 
semak belukar dan rerumputan yang dapat menggangu tanaman. Jarak 
tanam untuk bambu harus mengantisipasi pertumbuhan rumpun bambu 
setelah dewasa.  Untuk itu, jarak tanam sebaiknya dibuat longgar, yakni 
sekitar( 5 x 5 m) atau (5 x 6 m).  Dengan demikian, setelah rumpun bambu 
tersebut besar, tajuk masing-masing rumpun tidak saling bertautan.   

Lubang tanam untuk bambu dibuat dengan ukuran (60 x 60 x 60 
cm).  Tanah galian bagian atas (top soil) yang subur dipisahkan dengan 
dengan tanah galian bagian bawah.  Kemudian, lubang tersebut dibiaran 
terbuka agar mendapat sinar matahari sekitar 2 minggu sekaligus untuk 
membunuh bibit penyakit danhama tanaman.  Sesudah lubang tanam 
dibiarkan selama dua minggu, tanah bagian atas dicampurkan dengan 10 kg 
pupuk kandang secara merata, kemudian dimasukkan ke dalam lubang 
tanam.  Selanjutnya, kubang tanaman yang telah diisi tanah tersebut 
dibiarkan lagi selama kira-kira dua minggu agar stabil dan diberi ajir untuk 
memudahkan pengenalan tenpat tanam tersebut.  Adapun gambar denah 
ruang tanam adalah seperti pada Gambar 19. 
 

Bab III 
Persiapan Lahan dan 
Penanaman Bibit  
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Gambar 19.  Denah lahan tanam bibi rebung tabah 

 
Bila persipan lahan sudah selesai, maka penanaman bibit bambu 

dapatsegera dimulai.  Sebaiknya, penenaman bibit ini dilakukan diawal 
musim penghujan untuk mengurangi resiko kegagalan.  
 
2. Standar Operasional Prosedur Persiapan Lahan dan      

Penanaman Bibit Bambu Rebung Tabah 
 
A. Definisi 

 
Kegiatan penyiapan lahan untuk digunakan sebagai media 

pertumbuhan optimal bagi tanaman bambu rebung tabah yanng dilanjutkan 
dengan memindahkan bibit dari persemaian ke lahan atau areal penanaman 
hingga tanaman berdiri tegak dan tumbuh secara optimal di lapangan.   
 
B. Tujuan  

 
Mempersiapkan lahan yang baik agar tanaman mendapatkan 

zone/ring perakakaran yang baik dan bebas dari endemis organisme 
penggangu tanaman (OPT) sehingga menciptakan kondisi agar pertumbuhan 
dan produksi tanaman optimal. 
 
C. Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan untuk persiapan lahan  antara lain : 
• bibit bambu tabah dalam polybag 
• pupuk kandang dan kompos 
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• bambu besar /golok/pisau/palu 
• cangkul/skop/garpu 
• air 
• ember dan gayung 

 
D. Fungsi Bahan dan Alat 

• bibit bambu tabah digunakan sebagai bakal tanaman penghasil 
rebung  

• pupuk kandang dan kompos diberikan untuk memperbaiki sifat fisik 
tanah (tekstur dan struktur tanah) sehingga meningkatkan 
ketersediaan unsur hara yang diperlukan tanaman 

• bambu besar /golok/pisau/palu, digunakan sebagai bahan dan alat 
dalam pembuatan ajir 

• cangkul/skop/garpu, digunakan sebagai alat dalam proses 
pengolahan tanah yaitu membersihkan sisa-sisa perakaran tanaman, 
menggemburkan, menghaluskan/meratakan tanah dan membuat 
guludan/bedengan 

• air digunakan untuk membasahi tanah sehingga kelembaban tanah 
optimal dan tanaman tidak mengalami kelayuan/kekeringan 

• ember dan gayung untuk mengambil dan menyiram air ke tanaman 
 
E. Prosedur dan ketentuan pelaksanaan persiapan lahan dan 

penanaman bibit bambu rebung tabah 
 
• Melakukan pembersihan lahan dari sisatanaman dan sampah 
• Pengemburan tanah dilakukan dengan cara mencangkul sampai 

kedalaman secukupnya 
• Siapkan lubang ukuran 60 x 60 x 60 cm 
• Masukkan kompos ± 10 kg setiap lubang, kemudian tutup dengan 

tanah 10 cm, biarkan terkena sinar matahari selama 2-4 minggu 
• Penanaman dilakukan pada sore hari agar bibit tidak layu kena terik 

matahari. Penanaman di awal musim penghujan akan lebih baik 
• Bibit yang ditanam diperiksa dan diseleksi terlebih dahulu.  Batang 

tanaman harus tumbuh lurus, perakaran banyak dan pertumbuhan 
normal 

• Buka polibag yang berisi bibit bambu dan masukkan dalam lubang, 
kemudian timbun dengan campuran tanah, kompos dan pupuk 
kandang dengan perbandingan 3 : 1 : 1 

• Usahakan penimbunan tanah setinggi 50 cm dari permukaan tanah 
• Berikan mulsa diatas gundukan untuk mengurangi penguapan air 

dalam tanah 
• Siramlah tanaman bambu yang baru ditanam hingga tanah basah 
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• Untuk pemupukan dibuat goretan sekitar 130 cm dari pusat rumpun 
atau seluas canopi daun  dan kedalaman 20 cm, pemupukan 
dilakukan pada goretan yang dibuat, dan pemupukan tidak dilakukan 
pada pusat rumpun. Setelah goretan diisi pupuk, kemudian ditutup 
dengan tanah 

• Pupuk yang digunakan pupuk organik dari kotoran sapi atau 
seresahan daun 

• Pemupukan dilakukan 2 x dalam setahun, yaitu sebelum musim 
hujan dan setelah musim hujan 
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B.2 Pemeliharaan Rumpun Bambu Tabah  

 

1. Pendahuluan 

Produktivitas tanaman bambu, selain ditentukan oleh kualitas bibit 
dan kesesuaian syarat tumbuh, sangat dipengaruhi oleh cara 
pemeliharaannya.  Jika dipelihara dengan baik, bambu yang dibudidayakan 
pasti akan menghasilkan rebung sesuai dengan yang diharapkan.  
Pemeliharaan bambu yang dibudidayakan untuk menghasilkan rebung 
meliputi beberapa hal yakni pengairan, pemupukan, pemangkasan, 
penyiangan dan pengendalian hama dan penyakit.  

 

 

 

Gambar 20. Contoh pemeliharaan rumpun bambu 

Bab IV 
Pemeliharaan Rumpun 
Bambu Tabah  
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Gambar 21.  Pemumupukan rumpun bambu 

 

2. Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Rumpun Bambu 
Tabah 

A. Definisi 

Kegiatan yang mencakup pengairan, pemupupukan, pemangkasan 
(penjarangan), penyiangan, pembubunan, pengendalian hama dan penyakit 
agar tanaman bambu tabah terjamin hidupnya dan terpelihara 
pertumbuhannya 

 

B. Tujuan  

Untuk mempertahankan tingkat produktivitas tanaman bambu 
rebung tabah selama usia produktif tanaman   
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C. Bahan dan Alat  

• Pupuk kandang (pupuk organik) 
• Kapur Pertanian 
• Herbisida 
• Kertas/alat tulis/penggaris 
• Bambu/kayu 
• Golok/parang 
• Cangkul/garpu 
• Meteran 
• Tali 

 

D. Prosedur dan Ketentuan Pelaksanaan 

1. Prosedur dan Ketentuan Pengairan.  

Tanaman bambu menyukai tanah yang sedikit lembab, tetapi 
tidak terlalu basah. pengairan untuk tanaman bambu hanya 
diperlukan saat musim kemarau untuk membuat tanah menjadi 
lembab.  Pengairan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 
menyirami tanah pada pangkal tanaman dan sekitarnya atau 
mengalirkan air ke dalam lahan. Frekuensi pengairan dilakukan 
menurut kebutuhan.  Jika lahan pertanaman sudah kelihatan 
kering, maka penyiraman harus segera dilakukan.  

2. Prosedur dan Ketentuan Pemupukan.  

Pemumupukan sangat penting dilakukan untuk memacu 
pertumbuhan agar cepat berproduksi membentuk rebung yang 
diharapkan.  Pemupukan susulan pada tanaman bambu sebaiknya 
dilakukan pada awal dan akhir musim penghujan pada setiap 
tahunnya. Dosis yang tepat untuk setiap rumpun bambu sulit 
ditentukan karena berapun pupuk yang diberikan akan terserap 
habis oleh tanaman bambu tabah.  Tetapi, umumnya untuk setiap 
rumpun bambu jumlah pupuk yang diberikan berkisar 1.5 -2.5 
kg.  

3. Prosedur dan Ketentuan Pemangkasan.  

Tanaman bambu tabah jika dibiarkan tumbuh sendiri akan 
membentuk cabang dan ranting yang rapat.  Rumpun bambu 
yang membentuk cabang dan ranting yang rapat kurang baik 
karena zat makanan hanya akan terkonsentrasi pada 
pertumbuhan cabang dan ranting saja.  Karena itu, cabang-
cabang primer dan cabang-cabang lain yang mengangu 
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pertumbuhan batang utama harus dipangkas.  Pemangkasan yang 
dilakukan secara teratur akan membuat seluruh zat makanan 
digunakan bagi pertumbuhan batang utama.  Pada gilirannya, 
zat-zat makanan tersebut akan menstimulasi pembentukan 
rebung sebagai produk utama yang diharapkan dari usaha budi 
daya tersebut.Rumpun bambu yang baik adalah bersih dari 
cabang dan ranting sehingga produksi maksimal.  Sebaliknya 
yang tidak baik adalah banyak cabang dan ranting sehingga 
pembentukan rebung terganggu.  

 

 
Gambar 22.  Rumpun bambu tabah yang tidak terpelihara dengan baik 

 

4. Prosedur dan Ketentuan Penyiangan 
 
Rumput dan semak-semak di sekitar tanaman bambu tabah harus 
dibersihkan secara berkala.  Penyiangan dilakukan dua kali dalama 
sebulan. Penyiangan dilakukan  dengan mencabut rumput 
menggunakan sabit, cangkul  atau tangan.  Rumput dan semak-
semak yang telah dicabut sebaiknya dibenam di sekitar rumpun 
bambu agar menjadi kompos yang bermanfaat bagi tanaman bambu 
tersebut. 
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Gambar 23. Rumpun bambu tabah yang terpelihara dengan baik 

 
5. Prosedur dan Ketentuan Pembubunan 

Pembubunan adalah kegiatan  menimbun bagian pangkal tanaman 
dengan tanah atau jatuhan daun bambu hingga terbentuk guludan-
guludan yang lebih tinggi dari tanah disekitarnya. Tujuan 
pembubunan adalah agar terjadi etiolasi sehingga rebung dapat 
mengelembung besar dan tidak berongga.  Pembubunan yang 
terlambat dapat menyebabkan rebung berongga dan terjadi 
penumpukan asam sianida (HCN) sehingga rebung menjadi 
beracun, rasanya pahit dan keras.  

Pembubunan bambu tabah sebaiknya dilakukan sebelum pucuk 
rebung muncul ke permukaan tanah atau setidak-todaknya ketika 
pucuk mulai muncul ke permukaan tanah.  Untuk mengetahui 
tempat bakal mumculnya rebung dapat dilakukan dengan cara 
meraba atau menginjak tanah disekitar rumpun bambu dengan kaki 
telanjang.  Apabila terasa ada tonjolan di bawah permukaan tanah, 
maka rebung akan tumbuh di tempat itu dan segera dilakukan 
pembubunan di tempat itu juga.  

Bahan yang paling baik untum membumbun bambu rebung adalah 
campuran antara pupuk kandang dan sekam bakar dengan 
perbandingan 1 bagian pupuk kandang dan 2 bagian sekam bakar.  
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Dengan dilakukan pembubunan, maka rebung bambu yang 
dihasilkan akan gemuk, renyah, rasanya enak dan warnanya putih 
sesuai dengan standar pasar international.   

 

6. Pengendalian Hama dan Penyakit.   

Bambu termasuk jenis tanaman yang jarang diserang hama ataupun 
penyakit.  Hama yang kadang-kadang menyerang tanaman bambu 
adalah uret, kumbang bubuk, dan rayap.  Sedangkan penyakit yang 
kadang-kadang menyerang bambu adalah jamur upah.  Jamur upas 
(Upasia salmonicolor) adalah jamur penyebab penyakit upas atau 
mati cabang/ranting. Penyakit ini biasa menyerang pohon 
perkebunan dan buah budidaya di daerah tropis, terutama di musim 
penghujan.Gejala penyakit ini adalah matinya pepagan batang dan 
tampak mengering. Pada awalnya bagian yang terserang tampak 
keperakan, lalu beralih menjadi merah jambu. Pada saat ini miselia 
jamur telah menyerang jaringan korteks kulit kayu. Penyakit ini 
biasa mneyerang bagian pangkal cabang atau ranting, tempat air 
terkumpul. 
 

 

Gambar 24. Jamur upas yang menyerang pangkal batang tanaman 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jamur�
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Prosedur dan Ketentuan Pengendalian Jamur Upas  

• Melakukan pemantauan secara terus-menerus, terutama pada musim 
hujan hingga musim peralihan. 

• Luka-luka bekas pemangkasan harus segera diobati. Demikian juga 
keadaan di bawah pohon harus bersih, jangan sampai tertutup oleh 
gulma atau cover crop. 

• Untuk mengatasi adanya serangan pada tahap awal dapat disemprot 
dengan pestisida Antrocol 70 WP (Propineb 70,5%) dengan dosis 
100 – 200 gram/liter air atau 1 – 1,5 kg/Ha per aplikasi. 

Prosedur dan Ketentuan Penangan Hama Uret 

• Bersihkan gulma yang ada pada sekeliling batang utama. 
• Jaga kelembaban tanah disekitar  tanaman bambu 
• Cermati hama uret/uuk sedini mungkin sehingga tanaman bambu 

selamat dari kematian. 
• Sebelum menanam benih bambu tabah pada lubang tanam sebaiknya 

taburkan Insektisida dengan bahan aktif karbofuran 5-10 gram pada 
lubang tanam diamkan selama 2 minggu dan biarkan sinar matahari 
langsung mengenai lubang tanam, kemudian tutup kembali lubang 
tanam tersebut sesudah tanah hasil galian tersebut dicampur dengan 
pupuk kandang/kompos. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agrilands.net/read/full/agriwacana/tanaman/2011/02/28/gulma.html�
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A. PANEN DAN PENANGANAN PASCAPANEN                       

 
 

1. Pendahuluan  
 

Panen merupakan kegiatan mengambil rebung yang telah siap panen 
atau mencapai kematangan fisiologis sesuai dengan persyaratan yang telah 
ditentukan.  Sedangkan, penanganan pasca penen merupakan serangkaian 
kegiatan penanganan rebung setelah dipanen hingga siap didistribusikan ke 
konsumen.  Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan rebung 
dengan kualitas sesuai dengan permintaan pasar serta menjamin 
keseragaman mutu rebung sesuai dengan permintaan domestik dan ekspor.  
          Rebung sebagai sayuran segar tidak jauh berbeda dengan sayur-
sayuran lainnya, yaitu mempunyai sifat mudah rusak. Kerusakan-kerusakan 
yang terjadi terutama dimulai dari kerusakan mekanis baik sewaktu di panen 
maupun dalam transportasi.  Ada empat hal utama yang menyebabkan 
menurunnya kualitas rebung bambu segar setelah dipanen yaitu, terjadinya 
kerusakan fisiologis, fisik, kimia dan mikrobiologis.  Kerusakan karena 
fisiologis seperti terjadinya respirasi dan transpirasi sehingga berakibat 
terjadi penurunan bobot.  Kerusakan fisik pada rebung bambu  terjadi pada 
saat panen yaitu luka karena pemotongan dan pengupasan.  Kerusakan 
karena kimia yang dapat terjadi pada rebung bambu adalah reaksi 
pencoklatan karena browning enzimatis, serta kerusakan karena 
mikrobiologis adanya pertumbuhan mikroba dan diikuti oleh pelunakan 
serta bau menyengat.   

Saat panen yang tepat dan penanganan pascapanen yang benar dapat 
mendukung hasil panen rebung kualitas baik.  Karena itu ada beberapa hal 
yang perlu diperhatikan dalam panen dan penanganan pasca panen rebung 
bambu tabah. Pemanenan dilakukan setelah rumpun berumur 3 tahun, disaat 
musim hujan dan rebung masih dalam tanah atau mulsa.  Caranya, pada saat 
mulai musim hujan, rebung yang akan muncul diatas tanah, terlihat dengan 
ada tanda tanah retak pada tempat rebung akan muncul, kemudian diraba 
dengan tangan terlihat ada gundukan keras, selanjutnya tempat tersebut 
sudah dimulai ditimbun dengan tanah yang bercampur dengan serasahan 
daun bembu  setinggi 20 cm.    Menjelang umur 4 hari, akan terlihat rebung  
muncul diatas guludan.   

Bab V 
Panen dan Penanganan 
Pascapanen Rebung  
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Panen siap dilakukan denga cara membuka mulsa atau guludan 
dengan tangan dan cangkul setinggi atau setebal gundukan tersebut, setelah 
terlihat tanah pada pangkal rumpun atau buluh bambu, rebung dipotong 
dengan pisau atau sabit.  Rebung-rebung tersebut masih terlihat kotor 
dengan balutan tanah, dicuci dengan air bersih, ditempatkan pada keranjang, 
untuk selanjutnya diproses atau disimpan dalam cold storage kalau terjadi 
penundaan proses.  

 
 

 
 

Gambar 25. Rebung bambu tabah yang siap dipanen 
 
Rebung bambu hasil panen dari lahan dapat dikelompokkan 

berdasarkan mutunya, yaitu mutu A dan B.  Rebung bambu mutu A adalah 
rebung yang panjangnya sekitar 20 cm dan ketika dipanen 90% dari bagian 
rebung tersebut berada di dalam tanah, warnanya kuning bersih dan tidak 
berongga.  Sedangkan rebung bambu mutu B adalah rebung yang terlambat 
dipanen dan panjangnya antara 50-50 cm, dan sudah berongga 

 
 



42  

 

 

Gambar 26.  Rebung bambu tabah mutu A 

 

Gambar 27. Rebung bambu tabah mutu B 



43  

 

2.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Karakteristik Rebung Segar 
 
2.1  Respirasi  

Respirasi pada umumnya merupakan kegiatan metabolisme yang 
penting, karena selama proses respirasi terjadi perubahan fisik, kimia pada 
produk segar yang disimpan. Respirasi merupakan proses metabolisme 
utama pada jaringan tanaman.  Pada proses tersebut terjadi pemecahan 
karbohidrat dalam tiga tingkatan reaksi utama yaitu glikolisis, daur asam 
trikarboksilat dan sistem transport elektron, dalam hal ini glukosa diuraikan 
menjadi CO2 dan H2O dengan menghasilkan ATP (Adenosin Tripospat).  
Besarnya laju respirasi ini merupakan petunjuk dari aktifitas jaringan dan 
juga dapat dipakai sebagai petunjuk daya simpan, karena laju respirasi yang 
tinggi akan memperpendek daya simpannya.. 

 Secara umum pada kondisi lingkungan udara yang mengandung 
cukup oksigen, respirasi berjalan secara aerobik.  Sedangkan pada kondisi 
lingkungan udara yang mengandung oksigen rendah akan mendorong 
respirasi  anaerobik yang menghasilkan aroma menyimpang (off flavor).  
Proses respirasi akan mengakibatkan pengurangan kualitas tekstur, terjadi 
peningkatan kepekaan terhadap kerusakan dan percepatan pembusukan.  
Proses respirasi bukan merupakan reaksi tunggal, sama juga pada 
fotosintesis, tetapi merupakan rangkaian dari reaksi komponen yang 
masing-masing dikatalis  oleh enzim yang berbeda.  Respirasi pada rebung 
segar dapat diperlambat dengan pengurangan laju konsentrasi oksigen atau 
dengan meningkatkan konsentrasi karbondioksida dengan pengendalian 
yang tepat.   

Penanganan pascapanen rebung bambu tabah dimulai dari cara 
panen rebung dilahan. Rebung yang dipanen adalah rebung yang masih di 
dalam tanah atau didalam mulsa, yang sebelum muncul di atas permukaan 
tanah, mulsa berupa serasahan daunnya dengan ketinggian 20 cm ditaruh 
diatasnya. Kurang lebih  4 (empat) hari setelah itu rebung sudah muncul di 
atas mulsa, dengan menggunakan sabit atau parang mulsa atau tanah di buka 
kemudian rebung di potong.  Rebung yang dipanen didalam tanah, akan 
menghasilkan rebung yang  berwarna putih dan lembut, sedangkan rebung 
yang dipanen diatas tanah  tanpa di mulsa akan menghasilkan rebung warna 
hijau, keras dan rasanya lebih pahit.  Rebung dipanen pada waktu pagi hari,  
dan setelah dipanen ditaruh pada keranjang. Proses selanjutnya rebung di 
cuci dari balutan tanah, kemudian dimasukkan dalam keranjang pelastik dan 
disimpan dalam cold storage sebelum diproses. 
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2.2  Pencoklatan Enzimatis 

 Salah satu faktor pembatas pada rebung setelah dipanen adalah 
warna  coklat pada bagian yang dipotong. Perubahan warna coklat yang 
terjadi sebagai akibat dari kerusakan sel jaringan dan adanya oksigen selama 
pengupasan dan pengirisan terutama apabila tidak dilakukan usaha 
pencegahan. Reaksi pencoklatan enzimatik terjadi pada permukaan buah 
dan sayuran yang terpotong bila dibiarkan di udara pada jaringan tanaman, 
fenolase adalah enzim yang menyebabkan terjadinya reaksi pencoklatan dan 
sebagian besar kasus pencoklatan karena enzim adalah reaksi yang tidak 
diharapkan. 

Pencoklatan enzimatis tidak terjadi pada sel tumbuhan yang utuh, 
karena pada saat itu senyawa-senyawa fenolik di dalam vakuola sel masih 
terpisah dari enzim PPO (di dalam sitoplasma).  Ketika jaringan mengalami 
kerusakan, enzim dan senyawa-senyawa fenolik bereaksi sehingga melanin 
terbentuk.  Laju pencoklatan enzimatis ditentukan oleh kandungan PPO 
aktif dalam jaringan, kandungan senyawa fenolik, pH, temperatur dan 
ketersediaan oksigen di dalam jaringan. Untuk mengendalikan aktivitas 
enzim PPO (polifenol oksidase), dikembangkanlah langkah-langkah untuk 
menghilangkan satu atau lebih komponen penting bagi terjadinya reaksi 
pencoklatan (oksigen, enzim atau substrat). Pada umumnya pencegahan 
reaksi pencoklatan tersebut dilakukan dengan cara inaktifasi enzim, baik 
dengan menggunakan panas (blanching) atau dengan menggunakan bahan 
kimia misalnya sulfur dioksidasi atau sulfit, asam askorbat dan garam. 

 
3. Standar Operasional Prosedur Panen dan Penanganan  

Pascapanen Rebung Bambu Tabah  

A. Definisi 

Kegiatan mengambil tunas bambu yang telah siap panen 
ataumencapai kematengan fisiologis tertentu sesuai dengan persyaratan 
yang telah ditentukan dan penanganan rebung bambu setelah dipanen 
hingga siap didistribusikan ke konsumen. 

B. Tujuan  
 
Menjamin keseragaman ukuran dan mutu rebung sesuai dengan 

permintaan pasar domestik dan ekspor 
 
C. Bahan dan Alat  

• Keranjang plastik, ember atau kontainer plastik 
• Cangku/linggis/garpu 
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• Gunting/pisau 
• Gerobak 
• Gudang 
• Cold storage 
• Air bersih 
 

D. Prosedur dan Ketentuan Pelaksanaan 
 

1. Prosedur dan ketentuan panen 
• Pemanenan dilakukan setelah rumpun berumur 3 tahun, disaat 

musim hujan dan rebung masih dalam tanah atau mulsa.   
• Perhatikan tanda tanah yang retak disekitar pangkal rumpun, 

kemudian diraba dengan tangan sampai terasa ada gundukan keras 
• Timbun tempat tersebut dengan tanah yang bercampur dengan 

serasahan daun bembu  setinggi 20 cm.     
• Menjelang umur 4 hari, akan terlihat rebung  muncul diatas guludan.  
• Panen siap dilakukan dengan cara membuka mulsa atau guludan 

dengan tangan dan cangkul setinggi atau setebal gundukan tersebut 
•  Setelah terlihat tanah pada pangkal rumpun atau buluh bambu, 

rebung dipotong dengan pisau atau sabit.   
• Rebung-rebung tersebut masih terlihat kotor dengan balutan tanah 
• Cucilah rebung tersebut dengan air bersih 
• Tempatkan rebung yang telah dicuci pada keranjang 
• Lakukan sortasi mutu sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 
• Simpan  dalam cold storage kalau terjadi penundaan proses.  
• Kupas kulit rebung dengan menggunakan pisau 
• Rebung yang telah dikupas dikumpulkan dalam tandon plastik 
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Gambar 28.  Hasil panen rebung bambu tabah yang telah dicuci 

 

 

Gambar 29. Pengupasan kulit rebung bambu tabah 
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Gambar 30.  Tandon penyimpanan rebung bambu yang telah dikupas 

 

 

Gambar 31. Estetika pengupasan rebung bambu tabah fresh-cut 
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Gambar 32. Rebung bambu tabah fresh-cut 
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1. Pendahuluan 

Rebung bambu tabah (Gigantochloa nigrociliata BUSE-KURZ), 
merupakan salah satu dari 5 jenis rebung yang dapat dikonsumsi. Di Bali 
jenis rebung bambu tabah   sangat digemari karena rasanya enak, lembut 
dan crispy.  Keunggulan lain dari rebung bambu tabah adalah kandungan 
HCN nya jauh lebih rendah  7,97 ppm dibandingkan rebung betung yang 
mengandung HCN  256  ppm dalam  100 g bahan segarnya (Kencana,  
1991), sehingga memberikan rasa sedikit manis pada rebung tabah ini. 
Namun sampai saat ini belum ada  yang membudidayakannya, padahal 
permintaan akan rebung untuk ekspor sangat tinggi.  Saat ini produk rebung 
yang beredar di masyarakat adalah jenis rebung betung karena hanya jenis 
ini yang biasanya dikembangkan di masyarakat. Sehingga apabila jenis 
rebung bambu tabah ini dikembangkan hanya satu jenis produk yang 
menjadi pesaingnya.  

Indonesia sampai saat ini belum bisa memenuhi permintaan ekspor 
walaupun ada permintaan rebung dari Indonesia rata-rata 4500 ton/tahun. 
Menurut BPEN,  Negara tujuan ekspor rebung olahan adalah Korsel, 
Jepang, Taiwan, Amerika, Kanada, Australia, Singapura.  Jepang 
membutuhkan rebung segar dan kaleng sebanyak 30.000 ton/tahun, Taiwan 
80.000 ton/tahun dan Australia 12.000 ton/tahun.  Jadi untuk memenuhi 
permintaan rebung ekspor tersebut, jika peluangnya satu persen saja 
diambil,  minimal disiapkan lahan kebun bambu untuk rebung seluas 1.125 
ha.   

Rebung bambu tabah ini adalah rebung bambu yang pertama kali 
diteliti   untuk disertasi, dibudidayakan dan diproses secara komersial di 
Indonesia dan khususnya di Bali. Hal ini sangat memungkinkan 
pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM ) dan Sumber Daya Alam 
(SDA)  untuk mengembangkan industri pedesaan yang berbasis bambu 
rebung dari jenis bambu tabah.  

Laboratorium Pascapanen  Fakultas Teknologi Pertanian Universitas 
Udayana akan pertama kali merintis pengembangan bambu untuk rebung 
dari jenis bambu tabah, yang sudah dimulai sejak tahun 2004, dari kajian 
disertasi kemudian pendataan rumpun bambu di masyarakat,  pembibitan,  

Bab VI 
Teknik Pengolahan 
Rebung Tabah  
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penanaman melalui kelompok tani di on farm dan di off farm pengolahan 
rebung dalam bentuk rebung segar dan steam yang dikemas dengan vakum, 
kemasan dengan stand-up pouch dan pembotolan dalam cairan garam.     

Produk rebung bambu tabah  yang diproduksi oleh Unit Bisnis (UB) 
Lab Pascapanen berupa rebung segar maupun steam yang dikemas vakum 
dengan berat 300 sampai dengan 500 g, kemasan dalam bentuk Stand-up 
Pouch dengan berat 300 g dalam cairan garam yang telah disteam dan juga 
dalam kemasan botol ukuran 330 ml dengan berat rebung bersih 250 g 
dalam larutan garam. Produk ini sedang diusahakan untuk mendapat 
Sertifikat  Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten Tabanan.  

Beberapa peralatan penting yang digunakan dalam produksi adalah 
sealer, alat steam kapasitas 50 kg rebung dari stainles, cold storage untuk 
penyimpanan bahan baku kapasitas 3-4 ton, unit kemasan vakum, almari 
pendingin.  Proses pengolahan yang diterapkan adalah pengupasan dengan 
pisau stainles, perendaman dengan garam, pemotongan, steam, kemas 
vakum, penyimpanan di almari pendingin sebelum di distribusikan. Dalam 
pendistribusian produk,  UB Lab Pascapanen  mendrop langsung ke reseller  
seperti supermarket Hardys, Supermarket Tiara dewata, Supermarket Lotte 
(Makro), supermarket Careefour, ACS (Aero Catering Servise) Garuda 
Indonesia Airline dan pasar tradisional.  

Rebung bambu tabah kemasan vakum produksi Lab Pascapanen 
FTP Unud ini, merupakan pemanfaatan hasil riset disertasi yang sudah 
dilakukan sejak tahun 2004, namun sampai saat ini belum diusulkan untuk 
mendapat HAKI.  Keunggulan produk rebung bambu tabah kemasan vakum 
ini adalah belum ada pesaing dan merupakan produk olahan dari rebung 
bambu jenis unggulan lokal yang pertama kali diteliti dan diusahakan secara 
komersial di Indonesia umumnya dan di Bali khususnya.  Hal-hal tersebut 
merupakan temuan-temuan yang membuka peluang sehingga  produk layak 
mendapatkan HAKI.  Inovasi dalam proses pengolahan tersebut berdampak 
pada adanya keanekaragaman produk yang berbasiskan rebung bambu 
tabah, hal ini membuka peluang agar nantinya produk  rebung bambu tabah 
ini sebagai produk untuk unggulan ekspor.  
 
2. Standar Prosedur Operasional Pengolahan Rebung Bambu Tabah 

 
A.  Definisi 

Memberikan serangkain perlakuan dengan menggunakan peralatan 
yang sesuai pada bahan baku rebung tabah untuk dijadikan produk olahan 
yang siap dipasarkan  
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B.  Tujuan  
Untuk menghasilkan produk rebung bambu olahan dalam sesuai 
dengan permintaan pasar yang aman dikonsumsi, memiliki daya 
asimpan yang lama sehingga dapat dipasarkan secara lebih luas  
 

C. Bahan dan alat  
 

1. Ketersediaan Bahan Baku  
 Bahan baku  rebung bambu tabah dapat diperoleh dari kebun petani 
yang sudah membentuk  kelompok yang diberi nama Tani Organik Pupuan 
(TOP) binaan FTP Unud, yang tersebar di 14 Desa di Kecamatan Pupuan 
Kabupaten Tabanan-Bali.  Daerah ini  merupakan tempat asal bambu tabah 
tumbuh, yang digunakan  sebagai tanaman menyangga dan pembatas lahan 
diantara kebun mereka seperti kopi dan coklat.   Jumlah petani yang 
memiliki rumpun bambu tabah sekitar 700 orang.   Selain membina 
kelompok tani yang sudah memiliki tanaman bambu,  juga dilakukan 
pembinaan untuk pembibitan secara konvensional dan   kultur jaringan, 
untuk memenuhi permintaan   dari masyarakat yang sudah mulai melirik 
untuk membudidayakan bambu tabah   untuk dicari rebungnya.  Selain itu 
pula bahan baku rebung bambu tabah  di penuhi dari kebun bambu pribadi 
yang sudah dibudidayakan seluas 2 ha sejak tahun  2006.   

Saat ini   jenis bambu tabah sudah mulai dikembangkan oleh 
Pemerintah Gianyar-Bali  di daerah  Kecamatan Payangan dan khususnya di 
desa Kerta yang penanamannya sudah dimulai sejak Nopember 2009 seluas 
20 Ha,  untuk selanjutnya penanaman  akan dilakukan bertahap    sampai 
Tahun 2014 seluas 500 Ha dilahan milik petani.  Program selanjutnya akan 
ditanam rencananya mulai Tahun 2012   di daerah Bedugul di lahan milik  
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Eka Karya Bedugul seluas 40 
Ha di lereng gunung yang saaat ini tumbuh tanaman yang tidak produktif, 
serta rencana penanaman seluas 15 ha milik petani di daerah Bangli dekat 
danau batur Kintamani.   

Kondisi penyebaran dan rencana budidaya yang mulai intensif 
tersebut,  bahan baku rebung tabah ke depan sangat tersedia.  Rebung 
bambu tabah adalah produk musiman yaitu pada musim hujan, tetapi 
produk rebung bisa disimpan segar masih dengan kulitnya pada cold storage 
yang dimiliki lab Pascapanen FTP unud yang berkapasitas 4-5 ton rebung 
segar.  Sedangkan untuk ketersediaan terus rebung bisa di steam, dikemas 
dan disimpan pada suhu 5 0C mampu bertahan sampai 1 tahun berdasarkan 
hasil penelitian, itu berarti musim berikutnya bahan baku rebung bambu 
tetap tersedia. 
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2. Peralatan  Produksi  
 

Proses pengolahan rebung bambu tabah menggunakan peralatan 
utama sebagai barikut:  

• Pengemas vakum outomatis buatan Cina kapasitas 1200 
kemasan/jam dengan ukuran plastik 20x25 cm jenis PE dengan 
ketebalan 0,08 mm dan berat rebung 300-350 g. Peralatan ini 
digunakan baik rebung yang sudah di steam maupun yang segar. 

• Pengemas vakum semi outomatis buatan Malang kapasitas 400 
kemasan/jam 

• Peralatan steam dengan kapasitas 50 kg,  
• Lemari pendingin  tiga buah,  
•  Cold storage kapasitas 3-4 ton rebung kulit,  
• Peralatan sealer, engine set kapasitas 25 Kw.   
• Peralatan pendukung  berupa keranjang plastik  30 buah, ember 

plastik untuk merendam dan mencuci rebung kupas volume 50 l 
sebanyak 15 buah, 

•  Timbangan kasar 
• Meja stainless ukuran 2,5 x 120 m 
• Gelas ukur,  
• Alat penyaring,   
• Pisau stainless,  
• Kompor gas dan  
• Peralatan gelas lainnya yang berfungsi untuk mendukung proses, 

agar proses produksi berjalan dengan lancar.  
 
D. Prosedur dan ketentuan pelaksanaan  

 
1. Diagram Alir Proses Produksi  

 Ilustrasi tahapan proses produksi rebung bambu tabah dalam 
kemasan botol secara garis besar seperti berikut : 
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Gambar 33.  Tahapan proses produksi rebung tabah dalam kemasan botol 

 

Secara garis besar Gambar 30, dapat dijelaskan sebagai berikut:  

• Rebung setelah dengan teknik pengupasan yang dianjurkan, dicuci 
dan direndam dalam larutan garam 100 g dalam 20 liter air bersih   
untuk 50 potong rebung segar seberat 5 kg selama 10 menit,  lalu 
dimasukkan ke dalam plastik vakum ukuran 20 x 25 cm sebanyak 3 
potong  rebung ukuran 10 cm masing-masing beratnya 100 g.  



54  

 

•  Rebung dalam kemasan plastik kemudian di vakum, selanjutnya 
disimpan dalam lemari pendingin sebelum didistribusikan ke 
supermarket.  

• Proses rebung steam, sama seperti proses rebung segar, hanya saja 
sebelum dikemas, rebung disteam selama 20 menit, didinginkan 
sebelum dimasukkan ke dalam plastik vakum, setelah dingin rebung 
dimasukkan kedalam plastik sebanyak 3 potong setara dengan berat 
300-350 g, selanjutnya di vakum dan disimpan di dalam lemasi 
pendingin sebelum di distribusikan ke supermarket.  

• Proses rebung steam dalam kemasan stand-up pouch dilakukan 
dengan cara  setelah rebung di steam seperti proses rebung 
sebelumnya, di dinginkan lalu dimasuk seberat 300 g kedalam 
kemasan stand-up pouch ukuran 14 x 20 cm (500 ml) jenis plastik PE 
dengan ketebalan 0,8 mikron, lalu dimasukkan larutan garam 2,5 
persen sebanyak 200 ml,  kemudian di seller selanjutnya disimpan 
dalam lemari pendingin.  

• Proses rebung dalam botol dilakukan dengan cara,  rebung yang sudah 
dikupas seperti sebelumnya, di steam selama 20 menit, lalu 
didinginkan. Disiapkan botol dengan ukuran 330 ml yang sudah 
disterilisasi beserta tutupnya, kemudian dibuat larutan garam dengan 
konsentrasi 2,5 %, disaring dan ditambah 2 g asam askorbat. Setelah 
siap, rebung dimasukkan ke dalam botol sebanyak 3 potong dan diisi 
larutan garam sampai batas leher botol untuk head space, botol 
ditutup, kemudian disterilisasi selama 20 menit, botol didinginkan 
dalam suhu kamar, dan dibiarkan selama 2 minggu sebelum di 
labeling.    

 
Produk rebung bambu tabah  yang diproduksi   berupa rebung segar 

maupun steam (dikukus) yang dikemas vakum dengan berat 300 sampai 
dengan 500 g, kemasan dalam bentuk  stand-up pouch dengan berat 300 g 
dalam cairan garam yang telah disteam dan juga dalam kemasan botol 
ukuran 330 ml dengan berat rebung bersih 250 g dalam larutan garam.  
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Adapun diagram alir proses untuk rebung steam dan rebung segar 
adalah sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 34a. Proses Rebung steam Gambar 34b. Proses Rebung Segar 

 

 

 

 

Unit alat steam rebung tabah. Alat ini 
keseluruhannya bahan dari stainless 
Kapasitas alat ini 50 kg dengan bahan 
bakar menggunakan gas. 

Unit alat vakum. Alat ini terbuat 
dari bahan stainless, kapasitas 
1200 kemasan setiap jam 

Rebung 

Dipotong 

Dikupas, direndam 

Dikemas vakum 

300 d  500  

Disimpan dingin 
sebelum di pasarkan 

Dipotong 

Dikupas, direndam 

Disteam 

20 M it 

Disimpan dingin 
sebelum di pasarkan 

Rebung 

Dikemas vakum 

300 d  500  
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Secara garis besarnya proses produksi rebung bambu tabah dapat 
dijelaskan sebagai berikut: Rebung dikupas dengan teknik pengupasan pada 
Lampiran,  dicuci dan direndam dalam larutan garam 100 g dalam 20 liter 
air bersih untuk 50 potong rebung segar seberat 5 kg selama 10 menit, lalu 
dimasukkan ke dalam plastik vakum ukuran 20 x 25 cm sebanyak 3 potong  
rebung ukuran 10 cm masing-masing beratnya 100 g.  Rebung dalam 
kemasan plastik kemudian di vakum, selanjutnya disimpan dalam lemari 
pendingin sebelum didistribusikan ke supermarket. Proses rebung steam, 
sama seperti proses rebung segar, hanya saja sebelum dikemas, rebung 
disteam selama 20 menit, didinginkan sebelum dimasukkan ke dalam plastik 
vakum, setelah dingin rebung dimasukkan kedalam plastik sebanyak 3 
potong setara dengan berat 300-500 g, selanjutnya di vakum dan disimpan 
di dalam lemasi pendingin sebelum di distribusikan ke supermarket.  Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 35. 

 

 

Gambar 35.  Produk rebung bambu tabah kemasan vakum  

 Proses rebung steam dalam kemasan stand-up pouch dapat 
dijelaskan sebagai berikut: Setelah rebung di steam seperti proses rebung 
sebelumnya, di dinginkan lalu dimasuk seberat 300 g kedalam kemasan 
stand-up pouch ukuran 14 x 20 cm (500 ml) jenis plastik PE dengan 
ketebalan 0,8 Mikron, lalu dimasukkan larutan garam 2,5 persen sebanyak 
200 ml kemudian di seller selanjutnya disimpan dalam lemari pendingin.  
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Selanjutnya untuk proses rebung dalam botol dapat dijelaskan 
sebagai berikut: rebung yang sudah dikupas seperti sebalumnya, di steam 
selama 20 menit, lalu didinginkan. Disiapkan botol dengan ukuran 330 ml 
yang sudah disterilisasi beserta tutupnya, kemudian dibuat larutan garam 
dengan konsentrasi 2,5 %, disaring dan ditambah 2 g asam askorbat. Setelah 
siap, rebung dimasukkan ke dalam botol sebanyak 3 potong dan diisi larutan 
garam sampai batas leher botol untuk head space, di exhausting, botol 
ditutup, kemudian disterilisasi selama 20 menit, botol didinginkan dalam 
suhu kamar, dan dibiarkan selama 2 minggu sebelum di labeling (Gambar 
36adan 36b).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 36a. 
Proses rebung kemasan botol 

Gambar 36b.  
Proses rebung kemasan stand-up pouch 
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Gambar 37. Rebung tabah dalam kemasan botol 
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1. Pendahuluan 

 
Usaha agribisnis merupakan sumber pendapatan lembaga maupun 

kelompok tani yang diyakini akan memberikan hasil yang dapat diandalkan 
mengingat lokasinya yang pada umumnya di pedesaan. Upaya 
mengembangkan agribisnis oleh kelompok tani selama ini dilakukan secara 
swadaya.  Kalaupun ada dukungan dari masyarakat pada umumnya masih 
bersifat terbatas sehingga belum mampu mendukung rencana 
pengembangan yang mencapai skala usaha yang diharapkan. 

Kelompok Tani Organik Pupuan (TOP), merupakan lembaga 
pemberdayaan masyarakat, berkedudukan di Dusun Bangsing, Desa 
Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, provinsi Bali.  
Kelompok Tani Organik Pupuan (TOP) didirikan pada tanggal 8 Agustus 
Tahun 2006.  Kegiatan Kelompok Tani Organik Pupuan (TOP) yang utama 
adalah pengembangan budidaya bambu rebung,   pupuk organik, 
hortikultura organik dan pembibitan bambu (rebung) organik. 

Selama ini Kelompok Tani Organik Pupuan (TOP) telah melakukan 
kegiatan berupa sosialisasi manfaat bambu secara komersial di petani dan 
mencatat jumlah petani yang sudah menanam bambu untuk dicari 
rebungnya (saat ini sudah tercatat 900 petani).  Kegiatan yang sudah intensif 
dikerjakan adalah pembibitan bambu, khususnya bambu ‘tabah’ yang 
sebelumnya sudah banyak tersebar di masyarakat, dan memproses rebung 
bambu ‘tabah’ milik petani menjadi produk yang sudah siap untuk dijual, 
baik dipasar lokal maupun di supermarket dalam bentuk olahan rebung 
segar dan sudah di steam, yang dikemas dengan vakum.  Sehingga saat ini 
diharapkan  pembudidayaan bambu ‘tabah’ sudah dimulai. 
 
2. Analisis Ekonomi Usaha Budi Daya Bambu Rebung Tabah 

Analisis ekonomi usaha budidaya bambu rebung tabah adalah 
penghitungan seberapa besar biaya produksi yang diperlukan untuk 
menghasilkan rebung dan seberapa besar pendapatan yang bisa didapat oleh 
para petani atau produsen pertanian dalam kurun waktu tertentu.  
Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, bahwa rebung bambu tabah 
baru bisa dipanen pada tahun ke-3.  Jadi, penerimaan hasil usaha baru bisa 

Bab VII 
Analisis Ekonomi Usaha 
Budidaya Bambu Rebung 
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didapat setelah tahun ke-3.  Pola bisnis usaha tani budidaya rebung bambu 
ini memerlukan adanya kesabaran bagi petani, namun karena  tanaman 
bambu hanya sekali tanam, maka setelah tahun ke-3 pendapatan terus dapat 
dihasilkan sementara investasi awal hampir tidak diperlukan lagi.   

 
2.1 Analisis Ekonomi Usaha Pembibitan Bambu Rebung Tabah 

 
Dalam penghitungan analisis ekonomi usaha pembibitan bambu 

rebung tabah didasarkan pada beberapa asumsi, yaitu : 
1. Harga polybag Rp. 200 per buah 
2. Bambu bibit Rp. 1000/ mata tunas 
3. Pupuk kandang Rp. 50.000/karung 
4. Paranet Rp. 1.000.000/gulung 
5. Tenaga kerja lepas Rp. 25.000/hari 
6. Tenaga kerja bulanan Rp. 400.000/bulan 
7. Tingkat keberhasilan 40% 

 
Adapun perhitungannya sebagai berikut : 
 

No. Uraian  Satuan 
Harga 

Satuan  Jumlah 
Biaya/ 

Penerimaan 

   
(Rupiah) 

 
(Rupiah) 

 
A. Biaya Bahan 

    1 Polybag buah 200 5,760 1,152,000 
2 Paranet gulung 1,000,000 4 4,000,000 
3 Bambu untuk tiang batang 7,000 50 350,000 
4 Listrikdan air bulan 400,000 5 2,000,000 
5 Bambu untuk bibit mata tunas 1,000 5,760 5,760,000 
6 Pupuk kandang  karung 50,000 8 400,000 

 
Total Biaya Bahan ( A )= 13,662,000 

      
 

B. Biaya Tenaga Kerja 
    1 Pembukaan lahan (14 hari) HKP 25,000 70 1,750,000 

2 Pembuatan rumah bibit Lumps 1,800,000 1 1,800,000 
3 Pemeliharaan  GBP 400,000 6 2,400,000 
4 Pemanenan bibit HKP 25,000 25 625,000 

5 
Pemeliharaan bibit dalam 
polybag GBP 400,000 4 1,600,000 

 
Total Biaya Tenaga Kerja (B)  = 8,175,000 

      
 

C. Total Biaya Pembibitan (A + B) = 21,837,000 
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D. Jumlah Bibit Diperoleh 

 1 Jumlah mata tunas  5760 batang 
  2 Tingkat keberhasilan 40 persen  
  3 Jumlah bibit yang didapat  2304 bibit 
  

      
 

E. Penerimaan 
    1 Penjualan bibit  
 

25,000 2,304 57,600,000 

      
 

F.  Keuntungan Usaha Pembibitan Bambu Rebung Tabah (E-C) 
1 Keuntungan operasional ( 5 bulan)  35,763,000 

2 Keuntungan per bulan    7,152,600 

 
 
Berdasarkan hasil penghitungan tersebut diatas terlihat bahwa usaha 
pembibitan bambu rebung tabah menguntungkan.  Apabila petani 
mengusahakan di tanah miliknya sendiri maka keuntungan usaha yang bisa 
didapat adalalah sebesar Rp.7.152.600,- per bulan.   
 
2.2  Analisis Ekonomi Usaha Budidaya Bambu Rebung Tabah 

 
Dalam penghitungan analisis ekonomi usaha tani budidaya rebung 

bambu ini didasarkan pada beberapa asumsi dasara antara lain : 
1. Luas lahan budi daya 1 hektar 
2. Sewa lahan = Rp.2,000,000/Ha/tahun 
3. Jarak tanam 5 x 4 m sehingga untuk lahan 1 hektar berisi 500 

rumpun bambu tabah 
4. Produksi rebung sebanyak 30 buah per rumpun 
5. Rebung dijual dengan harga Rp. 2500/rebung 
6. Tenaga kerja (HKP=Hari Kerja Pria) Rp. 17.500,- 
7. Tenaga kerja bulanan (GBP) = Rp. 400,000/orang 
8. Harga-harga berlaku pada akhir tahun 2011 

 
Adapun diskripsi dari masing-masing komponen biaya/penerimaan dari 
operasi usaha budi daya bambu rebung tabah ini  adalah sebagai berikut : 
 

A. Sewa Lahan 
Biaya sewa lahan adalah pengeluaran biaya yang dibayarkan kepada 
pemilik tanah sebagai kompensasi atas penggunaan lahan tersebut 
untuk budi daya bambu rebung tabah.  Tanah yang diperlukan adalah 
berupa tegalan/tanah kering.  Biaya sewa diperhitungkan sebesar Rp. 
2,000,000 per hektar per tahun.  Biaya sewa tahunan ini tidak 
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mengalami kenaikan selama masa sewa, sehingga dalam waktu 6 
(enam) jumlah biaya sewa lahan menjadi sebesar Rp. 12,000,000., 
(dua belas juta rupiah.  Kewajiban biaya pajak bumi kepada negara 
atas kepemilikan tanah menjadi beban pemilik tanah. 
 

B. Biaya Bahan  
Biaya bahan dalam usaha budi daya rebung tabah ini terdiri atas 
empat (4) komponen, yaitu : 
1. Biaya pengadaan bibit 

Biaya pengadaan bibit adalah pengeluaran biaya untuk keperluan 
membeli bibit bambu rebung tabah. Biaya pengadaan ini 
diperlukan di awal tahun dan hanya sekali selama periode waktu 
usaha. Harga bibit bambu tabah diperhitungkan Rp. 25,000 per 
bibit sudah diterima di lokasi penanaman.  Dengan menggunakan 
jarak tanam 5 x 4 m, maka jumlah bibit yang diperlukan untuk 
luas tanam satu (1) hektar adalah sebanyak 500 bibit.  Karena itu, 
jumlah biaya biaya pengadaan bibit sebesar Rp. 12,500,000. 
 

2. Biaya pupuk kompos 
Biaya pupuk kompos adalah pengeluaran biaya untuk keperluan 
membeli pupuk kompos yang dipergunakan untuk menimbun 
lubang tanam.  Setiap lubang tanam memerlukan 10 kg pupuk 
kompos dan hanya sekali dilakukan pada saat akan menanam 
bibit ke lahan tanam. Jumlah lubang tanam dalam luas tanam 1 
hektar adalah sebanyak 500 buah, sehingga jumlah pupuk 
kompos yang diperlukan adalah sebanyak 5,000 kg (5 ton).  
Harga pupuk kompos diperhitungkan Rp 1,000 per kg, karena itu 
jumlah biaya pengadaan pupuk kompos menjadi Rp. 5,000,000. 
 

3. Biaya pupuk kandang 
Biaya pupuk kandang adalah pengeluaran biaya untuk keperluan 
membeli pupuk kandang yang dipergunakan untuk menimbun 
permukaan lubang tanam setelah bibit ditanam pada lubang 
tanam.  Setiap lubang tanam memerlukan 1 kg pupuk kandang 
dan hanya sekali dilakukan pada saat menanam bibit ke lahan 
tanam.  Jumlah lubang tanam dalam luas tanam 1 hektar adalah 
sebanyak 500 buah, sehingga jumlah pupuk kandang yang 
diperlukan adalah sebanyak 5,00 kg (0,5 ton).  Harga pupuk 
kandang diperhitungkan Rp 1,000 per kg, karena itu  jumlah 
biaya pengadaan pupuk kompos menjadi Rp. 500,000. 
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4. Biaya pupuk pemeliharaan  
Biaya pupuk pemeliharaan adalah pengeluaran biaya untuk 
keperluan membeli pupuk kandang/kompos yang dipergunakan 
untuk memelihara tingkat kesuburan tanah.  Pupuk pemeliharaan 
ini diaplikasikan sebanyak 2 kg per rumpun tanaman bambu per 
tahun.  Selama periode usaha enam (6) tahun dilakukan sebanyak 
enam kali aplikasi sehinga jumlah pupuk yang diperlukan per 
rumpun sebanyak 12 kg.  Jumlah rumpun dalam luas tanam 1 
hektar ada sebanyak 500 rumpun.  Dengan demikian jumlah 
pupuk pemeliharaan yang diperlukan adalah sebanyak 6,000 kg 
(6 ton).  Harga pupuk pemeliharaan diperhitungkan Rp. 1,000 
per kg, sehingga jumlah biaya pupuk pemeliharaan selama 
periode usaha menjadi Rp. 6,000,000. 
 
Dengan menjumlahkan ke empat komponen biaya bahan tersebut 
didapat akumulasi biaya bahan sebesar Rp. 27,000,000., (dua 
puluh tujuh juta rupiah).  

 
C. Biaya Tenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja adalah pengeluaran biaya untuk keperluan 
membayar gaji bulanan, upah borongan kepada para pekerja yang 
terlibat dalam usaha budi daya bambu rebung tabah. Biaya tenaga 
kerja ini terdiri atas tiga (3) macam biaya, yaitu : 
 
1. Biaya pembuatan lubang tanam 

Biaya pembuatan lubang tanam adalah pengeluaran biaya untuk 
keperluan membayar upah borongan membuat lubang tanam 
kepada pekerja. Biaya ini diperlukan di awal tahun dan hanya 
sekali selama periode waktu usaha. Harga borongan pembuatan 
lubang tanam diperhitungan Rp. 5,000 per lubang tanam.  
Jumlah lubang tanam yang harus dibuat sebanyak 500 lubang, 
karena itu biaya pembuatan lubang tanam ini menjadi Rp. 
2,500,000. 
 

2. Biaya penanaman bibit 
Biaya penanaman bibit adalah pengeluaran biaya untuk 
keperluan membayar upah borongan menanam bibit ke lubang 
tanam kepada pekerja. Biaya ini diperlukan di awal tahun dan 
hanya sekali selama periode waktu usaha. Harga borongan 
menanam bibit diperhitungan Rp. 1,000 per bibit.  Jumlah bibit 
yang ditanam sebanyak 500 bibit, karena itu biaya penanaman 
bibit ini menjadi Rp.500,000. 
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3. Biaya pemeliharaan 
Biaya pemeliharaan adalah pengeluaran biaya untuk keperluan 
membayar gaji bulanan kepada pekerja. selama periode usaha. 
Biaya ini timbul mulai tahun pertama dan berlanjut sampai 
berakhir periode waktu usaha.  Jumlah pekerja yang diperlukan 
untuk memelihara rumpun tanaman sebanyak 2 orang per hektar 
luas tanaman, sehingga dalam setahun diperlukan 24 kali gaji 
bulanan pria (GBP).  Gaji bulanan untuk setiap pekerja ini 
diperhitungkan Rp. 400,000 per bulan, karena jumlah biaya 
pemeliharaan dalam setahun menjadi Rp. 9,600,000.  Dalam 
kurun waktu enam tahun akumulasi biaya pemeliharaan ini 
menjadi Rp. 57,600,000.  Biaya pemeliharaan ini merupakan 
komponen biaya yang terbesar diantara biaya tenaga kerjaa 
lainnnya.   
 
Dengan menjumlahkan ketiga komponen biaya tenaga kerja 
tersebut di atas, didapat akumulasi biaya tenaga kerja sebesar  
Rp. 60,600,000., (enam puluh juta enam ratus ribu rupiah).  

 
D. Biaya Operasional 

Biaya operasional adalah keseluruhan pengeluaran biaya untuk 
mengoperasikan usaha budi daya bambu rebung tabah selam periode 
usaha. Besaran biaya ini merupakan penjumlahan dari tiga 
kompoenen biaya utama yaitu biaya sewa lahan, biaya bahan dan 
biaya tenaaga kerja. Dengan menjumlahkan ketiga komponen biaya 
tersebut didapat biaya operasional selama periode usaha sebesar Rp, 
99,600,000., (sembilan puluh sembilan juta enam rataus ribu rupiah). 

 
E. Pendapatan Usaha  

Pendapatan usaha adalah seluruh penerimaan pendapatan dari hasil 
usaha budi daya bambu rebung tabah selama periode usaha.  
Pendapatan ini baru bisa diterima mulai periode tahun ke-3 dan 
berlanjut sampai periode usaha berakhir.  Pendapatan usaha ini 
terdiri dari dua macam, yaitu : 
 
1. Penjualan rebung bambu tabah 

Penjualan rebung bambu tabah adalah pendapatan yang diterima 
sebagai imbalan atas penyerahan hasil panen rebung kepada 
pihak pembeli.  Dalam setiap rumpun bambu tabah diasumsikan 
diperoleh 30 rebung per  rumpun per tahun.  Dalam setiap 1 
hektar di dapat hasil panen rebung sebanyak 15,000 rebung. 
Harga hasil pasar hasil panen rebung diperhitungkan Rp. 
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2,500/per rebung. Dengan demikian, jumlah pendapatan 
penjualan hasil panen rebung dalam setahun per 1 hektar luas 
tanam menjadi sebesar Rp. 37,500,000. Selama periode usaha 
dilakukan empat kali panen sehingga jumlah pendapatan 
penjualan hasil panen rebung menjadi sebesar Rp. 150,000,000. 
 

2. Penjualan batang bambu tabah  
Penjualan batang bambu tabah adalah pendapatan yang diterima 
sebagai imbalan atas penyerahan batang bambu tabah yang telah 
tua kepada pihak pembeli.  Dalam setiap rumpun bambu tabah 
diasumsikan diperoleh 5 batang per  rumpun per tahun.  Dalam 
setiap 1 hektar di dapat hasil batang bambu tabah sebanyak 2,500 
batang. Harga pasar hasil batang bambu tabah tua diperhitungkan 
Rp. 2,000/per batang. Dengan demikian, jumlah pendapatan 
penjualan batang bambu tabah dalam setahun per 1 hektar luas 
tanam menjadi sebesar Rp. 5,000,000. Pada tahun-tahun 
berikutnya diasumsikan setiap tahunnya ada tambahan sebanyak 
1 batang yang bisa dijual. Dengan demikian, selama periode 
usaha akan didapat hasil penjualan batang bambu tabah sebesar 
Rp. 26,000,000. 
 
Dengan menjumlahkan komponen pendapatan dari hasil 
penjualan rebung dan hasil penjualan batang bambu tabah 
selama periode usaha, mampu menciptakan pendapatan usaha 
budi daya rebung bambu sebesar Rp. 176,000,000., (seratus tujuh 
puluh enam juta rupiah).  

 
F. Keuntungan Usaha 

Keuntungan usaha adalah selisih antara total pendapatan usaha dan 
total biaya operasional usaha selama periode usaha budi daya bambu 
rebung tabah.  Dari perhitungan sebagaimana yang dipaparkan di 
atas, diperoleh pendapatan usaha sebesar Rp. 176,000,000, melebihi 
dari biaya operasional usaha yang hanya sebesar Rp. 99,600,000.  
Karena itu, usaha budi daya bambu rebung tabah ini menghasilkan 
keuntungan positif (laba) sebesar Rp. 76,900,000.,  (tujuh puluh 
enam juta sembilan ratus ribu rupiah).  

 
G. Akumulasi Kas  

Akumulasi kas adalah penjumlahan saldo kas dari tahun ke tahun 
sampai periode usaha berakhir.  Besaran negatif mencerminkan 
akumulasi kas dalam keadaan defisit dan biasanya untuk menutupi 
defisit kas diambilkan dari modal tunai yang disetorkan kepada 
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usaha oleh pemilik usaha. Sebaliknya, besaran positif mencerminkan 
akumulasi kas dalam keadaan surplus dan kas ini bisa digunakan 
oleh pemilik usaha untuk melakukan pembesaran sekala ekonomi 
usaha (economic of scale).  

 
H. Analisis Kelayakan Ekonomi  

Analisis kelayakan ekonomi adalah suatu teknik analisis untuk 
mengukur keekonomian dari suatu rencana usaha.  Analisis ini 
dilakukan setelah didahului oleh adanya penetapan aspek teknis 
operasi yang terbaik yang dituangkan dalam bentuk standar prosedur 
operasional.  Penilaian kelayakan ekonomi rencana usaha budi daya 
bambu rebung tabah ini, didasarkan pada dua parameter 
keekonomian, yaitu : 
 
1. Internal Rate of Return  

Internal rate of return (IRR) adalah parameter kekonomian yang 
mengukur kapabilitas dari rencana untuk mencetak keuntungan 
sebagai bentuk perolehan atas modal yang akan ditanamkan 
dalam rencana usaha.  Dalam pengertian yang lebih praktis, 
besaran IRR dinyatakan dalam angka persentase yang 
diterjemahkan sebagai tingkat suku bunga usaha. Tingkat suku 
bunga usaha ini umumnya  diperbandingkan  dengan tingkat 
suku bunga pinjaman bank.  Jika tingkat suku bunga usaha 
melebihi dari tingkat suku bunga pinjaman bank, dikatakan 
keekonomian rencana usaha tersebut memenuhi syarat.  
Sebaliknya, jika tingkat suku bunga usaha kurang dari tingkat 
suku bunga pinjaman bank, dikatakan keekonomian rencana 
usaha tersebut tidak memadai.  
 
Dengan menggunakan perkiraan performa pendapatan usaha dan 
biaya operasional sebagaimana yang telah dipaparkan pada 
bagian-bagian sebelumnya, didapat hasil perhitungan IRR 
sebesar 33,6%.  Jika, diasumsikan bahwa tingkat suku bunga 
pinjaman bank yang berlaku sekitar 20% per tahun, berarti 
tingkat suku bunga usaha budi daya bambu rebung tabah (IRR) 
yang besarnya lebih tinggi dari tingkat suku bunga pinjaman 
bank, maka dapat disimpulkan bahwa keekonomian rencana 
usaha tersebut memenuhi syarat kepantasan dan karena itu 
rencana usaha ini pantas untuk dieksekusi atau dijalankan.  
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2. Pay of Time  
Pay of time (POT) adalah parameter kelayakan ekonomi yang 
mengukur jangka waktu pengembalian modal investasi yang 
akan ditanam dalam suatu rencana usaha atas dasar akumulasi 
perolehan pendapatan hasil dari suatu rencana usaha. Dalam 
pengertian yang lebih praktis, POT dinyatakan dengan angka 
dalam satuan tahun yang diterjemahkan dengan jangka waktu 
pengembalian modal usaha. Jangka waktu pengembalian modal 
usaha ini diperbandingkan jangka waktu dimana rencana usaha 
masih mampu beroperasi secara ekonomis.  Jika seluruh modal 
yang dinvestasikan dalam usaha telah kembali lagi ke 
pemiliknya sebelum berakhirnya periode operasi usaha, 
dikatakan bahwa rencana usaha yang ditinjau memenuhi syarat. 
Sebaliknya, jika modal yang dinvestasikan dalam usaha tidak 
bisa didapat sebelum berakhirnya  periode waktu operasi usaha, 
dikatakan bahwa keekonomian rencana usaha tersebut tidak 
memadai.  
 
Dengan menggunakan perkiraan performa pendapatan usaha dan 
biaya operasional sebagaimana yang telah dipaparkan pada 
bagian-bagian sebelumnya, didapat hasil perhitungan POT 
sebesar 3,4 tahun. Jika, diasumsikan bahwa rencana usaha budi 
daya bambu rebung tabah ini mampu beroperasi secara ekonomis  
selama 6 (enam) tahun, berarti seluruh modal yang dinvestasikan 
dalam usaha telah diperoleh kembali sebelum periode waktu 
usaha ini berakhir,  maka dapat disimpulkan bahwa keekonomian 
rencana usaha tersebut memenuhi syarat kepantasan dan karena 
itu rencana usaha ini pantas untuk dieksekusi atau dijalankan.  
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I. Rekapitulasi Perhitungan Keekonomian Usaha Budi Daya Bambu 
Rebung Tabah  
 
Berikut ini adalah rekapitulasi perhitungan keekonomian usaha budi 
daya bambu rebung tabah yang ditinjau dalam kurun waktu operasi 
selama 6 (enam) tahun.  Hasil perhitungan bisa berubah jika besaran 
angka dalam asumsi-asumsi yang dipergunakan berubah.  
 

No. Uraian  Satuan 
Harga  

Jumlah 

Biaya/ 
Penerimaan 

satuan (Rupiah) 
(Rupiah) (0-6) Tahun 

 A. Sewa Lahan Ha 2,000,000 1 12,000,000 

      
 

B.Biaya Bahan 
    1 Pengadaan bibit buah 500 25,000 12,500,000 

2 Pupuk kompos kg 1,000 5,000 5,000,000 
3 Pupuk kandang  kg 1,000 500 3,500,000 
4 Pupuk pemeliharaan kg 1,000 1,000 6,000,000 

  Total Biaya Bahan ( B )= 28,000,000 

 

C. Biaya Tenaga 
Kerja 

    
1 

Pembuatan lubang 
tanam lubang 5,000 500 2,500,000 

2 Penanaman bibit lubang 1,000 500 500,000 
3 Pemeliharaan tanaman GBP 400,000 24 57,600,000 

  Total Biaya Tenaga Kerja (C)  = 59,100,000 

        D. Biaya Operasional Usaha (A + B+C) = 99,100,000 

      
 

E. Pendapatan Usaha  
 1 Penjualan Rebung buah 2,500 0 150,000,000 

2 Penjualan batang batang 2,000 0 26,000,000 
  Total Pendapatan  Usaha = 176,000,000 

        F.  Keuntungan Usaha (E-D) =     76,900,000 
  G.  Akumulasi Kas         76,900,000 

  
 

H.  Keekonominan Usaha 
 1 IRR                            : 30.80% 

    2 POT(tahun)              : 3.6 
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