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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar mata pencaharian 

penduduknya bertani padi sawah.  Pada umumnya daerah budidaya pertanian padi 

sawah irigasi banyak ditumbuhi tanaman air, salah satunya adalah kiambang 

(Salvinia molesta)  disebut juga Kayambang dalam bahasa Sunda, dan dalam 

bahasa Jawa  disebut  Kiambang.  Kiambang ditemukan di sawah, kolam, sungai, 

dan saluran-saluran air.  Pertumbuhan kiambang sangat cepat sehingga dapat 

menutupi seluruh permukaan air.  Tingkat pertumbuhan yang tinggi pada tanaman  

asli dari Amerika Selatan digambarkan sebagai salah satu gulma yang cukup 

bermasalah di Indonesia.  Oleh karena itu perlu ada upaya pemanfaatan Kiambang 

agar dapat berguna bagi kehidupan. 

 

Dewasa ini potensi kiambang sudah ada di beberapa daerah di Indonesia termasuk 

Provinsi Lampung.  Lokasi yang memiliki potensi kiambang adalah Waduk 

Batutegi.  Keberadaan kiambang Waduk Batutegi di Pekon Batutegi, Kecamatan 

Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, sementara dinilai cukup membahayakan 

kinerja power intake atau turbin pembangkit listrik tenaga air (PLTA) setempat 

belum dapat dimanfaatkan dengan baik.  Berdasarkan data pengelola Waduk 

Batutegi, penyebaran kiambang di waduk tersebut kini sudah mencapai 75% 

sekitar 15,75 km
2
 luas permukaan air Waduk Batutegi dari luas genangan air 
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seluas 21,00 km
2
.  Tiap harinya diperlukan biaya  ± Rp. 2.200.000 untuk 

membuang 36 ton Kiambang dari permukaan Waduk Batutegi. 

 

Menurut Suryana (2012), Kiambang biasanya lebih banyak dijumpai dan tumbuh 

subur di antara tanaman padi, bahkan kehadiran Kiambang dalam waduk akan 

menekan  perkembangan tumbuhan air lainnya sperti duckweed atau azolla, 

sehingga dapat mengurangi penyebaran tumbuhan tersebut.  Pertumbuhannya 

yang cepat dan kultivasi biomassa yang singkat, tumbuhan ini dapat menghisap 

oksigen (O2) dalam air kolam, waduk, dan sepanjang aliran air sungai atau sistem 

pengairan, meskipun di bawah lingkungan yang kurang baik.   

Peneliti Daerah Aliran Sungai (DAS) dari Universitas Lampung (Banua, 2009) 

mengatakan, secara ekologis keberadaan gulma jenis Kiambang di Waduk 

Batutegi adalah baik.  Meskipun Kiambang baik secara ekologis, namun 

pengelola waduk waspada dengan cepatnya pertumbuhan Kiambang.  Pengelola 

melakukan pengendalian agar tidak terlalu padat dan penuh sehingga dapat 

menutupi permukaan air yang menyebabkan kadar oksigen dalam air rendah dan 

membuat biota air tidak berkembang juga dapat menurunkan kualitas air sebagai 

bahan baku air minum.  Kondisi tingginya populasi Kiambang dapat 

membahayakan kinerja power intake atau turbin pembangkit listrik tenaga air 

(PLTA) di Waduk Batutegi, selain itu pengendalian Kiambang juga membutuhkan 

dana dan tenaga yang banyak.  Maka itu harus ada solusi dari banyaknya 

keberadaan Kiambang di Waduk Batutegi.  

Pakan merupakan salah satu komponen penting dalam usaha peternakan.  Istilah 

pakan diadopsi dari bahasa Jawa yakni makanan atau asupan yang diberikan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jawa
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kepada hewan ternak, sumber energi dan materi bagi pertumbuhan, dan kehidupan 

makhluk hidup.  Pakan berkualitas adalah pakan yang memiliki kandungan 

protein, lemak, karbohidrat, serat kasar, mineral, dan vitamin seimbang.  Hijauan 

merupakan sumber bahan pakan ternak yang utama dan sangat besar peranannnya 

bagi ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing, dan domba) baik untuk hidup 

pokok, pertumbuhan produksi (daging dan susu) maupun untuk reproduksi.   

 

Salah satu kendala dalam sistem usaha peternakan yang intensif adalah mahalnya 

harga pakan.  Persentase biaya pakan dapat mencapai 60-70 % dibandingkan 

dengan total biaya produksi.  Salah satu upaya menekan harga pakan yakni dengan 

menggalakkan perhatian terhadap sumber-sumber pakan non konvensional yang 

murah, mudah didapat, dan ketersediaanya kontinu salah satunya adalah 

Kiambang.  Kiambang merupakan gulma air yang mempunyai kemampuan 

pertumbuhan cepat, ketersediaannya kontinu, harganya murah, mudah didapat, dan 

kandungan protein cukup tinggi yaitu sebesar 15, 90 % dan kandungan serat kasar 

16, 80 %.  Berdasarkan potensi ini maka Kiambang di Waduk Batutegi dapat  

dijadikan salah satu alternatif bahan pakan pada ternak. 

 

 

 

    

 

    

 

 

Gambar 1. Kondisi Kiambang di Waduk Batutegi  

http://id.wikipedia.org/wiki/Hewan
http://id.wikipedia.org/wiki/Ternak
http://id.wikipedia.org/wiki/Energi
http://id.wikipedia.org/wiki/Materi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertumbuhan&action=edit&redlink=1
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B. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui kandungan 

serat kasar terutama dinding sel (NDF) dan lignin pada tanaman Kiambang dengan 

metode analisis Van Soest. 

 

C. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

Provinsi Lampung dan stake holder peternakan tentang potensi kandungan serat 

kasar yakni dinding sel (NDF) dan lignin pada Kiambang sebagai alternatif pakan 

ternak baik ruminansia dan non ruminansia. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Kiambang merupakan tanaman air dengan tingkat pertumbuhan yang cepat 

sehingga ketersediaanya berlimpah.  Keberadaan yang berlimpah menyebabkan 

terganggunya kehidupan air diantaranya peningkatan kehilangan air, penurunan 

kapasitas waduk atau danau, air jadi tersumbat, interferensi dengan pelayaran, 

ancaman bagi pertanian, kesehatan, pengaruh terhadap perikanan, dan mengurangi 

efisiensi sistem irigasi.  Selain memilki dampak negatif, keberadaan Kiambang 

pun sulit dikendalikan.  Dalam pengendalian di beberapa negara seperti di 

Zimbabwe, Australia, dan Amerika Selatan Kiambang tidak dapat menggunakan 

herbisida, beberapa studi kasus pengendalian dilakukan dan berhasil menemukan 

pengendali hayati Kiambang yakni dengan kumbang moncong (Cyrtobagus 

salviniae) dari famili Curculionidae dengan membuat lubang di rishoma, 

memakan jaringan vaskuler, sehingga membunuh Kiambang.   
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Menurut Tumijo (2012), saat ini di Waduk Batutegi pengendalian yang dilakukan 

untuk mengurangi kiambang adalah meminggirkan, memasukkan ke dalam 

keranjang besi yang berisi jaring setinggi ½ m sepanjang 6 m, mengangkatnya 

keatas dan dibuang ke area yang lebih tinggi dengan menggunakan mobil truk.  

Alat tersebut dipakai secara manual oleh pekerja harian Waduk Batutegi.  

Penanganan ini tidak efektif karena pengangkatan Kiambang hanya bisa dilakukan 

5-6 kali dalam sehari dan hanya 14 ton kiambang dalam sekali pengangkatan serta 

diperlukan sekitar Rp. 2.200.000 untuk biaya perharinya. 

Dalam penelitian akan dianalisis kandungan serat kasar terutama NDF dan lignin 

dengan metode Van Soest  pada bagian daun muda, akar muda, daun tua, akar tua, 

dan seluruh bagian tanaman.  Melalui analisis ini kita akan mengetahui bagian 

manakah dari Kiambang yang memiliki kandungan NDF dan lignin paling banyak 

atau paling sedikit, sehingga kita dapat memilih bagian tanaman yang dapat 

dijadikan alternatif untuk pakan ternak dan pengendalian Kiambang  di Waduk 

Batutegi akan segera terselesaikan. 

E.  Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian kali ini adalah  

1. Ada perbedaan kandungan serat kasar yakni dinding sel (NDF) dan lignin 

pada bagian tanaman utuh, daun muda, akar muda, daun tua, dan akar tua 

kiambang. 

2. Ada bagian tanaman utuh, daun muda, daun tua, akar muda, dan akar tua 

kiambang yang memiliki kandungan serat kasar yakni dinding sel (NDF) 

dan lignin paling banyak atau paling sedikit. 


