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oleh:

Sri Widayati

Direktur Pakan

Seminar Nasional VII Himpunan Ilmuan Tumbuhan Pakan Indonesia (HITPI)

Banjarmasin, 5-6 November 2018

PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 
PAKAN HIJAUAN

DIREKTORAT JENDERAL 

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEMENTERIAN PERTANIAN RI

AGENDA 7 NAWACITA: 
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik

a. Ketahanan pangan, terutama 
kemampuan mencukupi pangan 
dari produksi dalam negeri

b. Pengaturan kebijakan pangan 
yang dirumuskan dan ditentukan 
oleh bangsa sendiri

c. Mampu melindungi dan 
mensejahterakan pelaku utama 
pangan, terutama petani dan 
nelayan

2

7.1. Peningkatan 
Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan 
dicerminkan pada 

kekuatan untuk mengatur 
masalah pangan secara 

mandiri
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KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

3

I Fokus Pangan 

Strategis

Fokus sentra/ 

kawasan
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VII
PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN MODERN MENUJU 

KEDAULATAN PANGAN & KESEJAHTERAAN PETANI
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Target Waktu Swasembada
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KONDISI UMUM USAHA PETERNAKAN DI INDONESIA

Broiler Tambahan Pokok Komersial

Layer Tambahan Pokok Komersial

Ayam Lokal Subsisten Tambahan

Itik Subsisten Tambahan Pokok

Puyuh Tambahan Pokok

Sapi Potong Tambahan Pokok Komersial

Sapi Perah Tambahan Pokok Komersial

Kerbau Subsisten Tambahan

Domba Subsisten Tambahan Pokok

Kambing Subsisten Tambahan Pokok

Babi Tambahan Pokok Komersial

Kelinci Tambahan Pokok
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PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI PETERNAK INDONESIA 2014-2017*)

Keterangan *) : Data tahun 2017 adalah data Januari s.d. Oktober

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

 Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT) merupakan salah satu indikator untuk menilai kemampuan/daya beli peternak

di pedesaan. NTPT>100, berarti dalam perdagangan rata-rata harga yang diterima lebih tinggi dibandingkan

dengan harga yang dibayarkan; terhadap harga tahun dasar.

 Secara umum NTPT nasional di atas 100.

2014 2015 2016 2017*)

It 116,53 123,96 128,04 130,51

Ib 109,26 115,10 119,03 122,09

NTPT 106,65 107,69 107,57 106,90
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Peningkatan 
Pendapatan, Penci

ptaan Lapangan 
Kerja & 

Mengurangi 
Urbanisasi

Sumber 
Pangan & 

Gizi

Sarana 
Investasi, Ta

bungan & 
Status Sosial

Penggerak 
Sektor Hulu 
(Backward
Linkage) 

Dan Sektor 
Hilr (Forward

Linkage)

Penyangga 
(Buffer) 
Resiko

Kegagalan 
Panen 

Tanaman

Sumber 
Input Bagi 
Kelestarian 
Lingkungan

 

PEMBANGUNAN NASIONAL :  

(i) Ketahanan Pangan: peningkatan produksi pangan; pembangunan

sarana dan prasarana pertanian; (ii) Pendidikan; (iii) Pengembangan

Dunia Usaha dan Pariwisata; (iv) Pembangunan Wilayah

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  PERTANIAN:

1. Percepatan produksi dan perbanyakan benih/bibit untuk rakyat/

masyarakat petani (2018 sebagai Tahun Benih)

2. Peningkatan penyediaan dan perbanyakan indukan sapi
3. Percepatan penyediaan pasokan air

4. Fokus Komoditas dan Fokus Kawasan/Cluster;

5. Percepatan peningkatan produksi dan swasembada;

6. Hilirisasi produk pangan dan pertanian;
7. Perbaikan/pergantian varietas unggul bermutu

8. Percepatan pengembangan lumbung pangan dan ekspor di

wilayah perbatasan

9. Percepatan pengembangan pertanian organik

10. Sinergi program/kegiatan lintas Eselon I dan dengan K/L lain

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  PETERNAKAN DAN 

KESWAN:

1. Percepatan produksi daging sapi dan kerbau (SIWAB)

2. Penyediaan produksi benih dan bibit unggul ternak

(PERBIBITAN DAN BENIH)
3. Percepatan jaminan status kesehatan hewan (KESEHATAN

HEWAN)

4. Percepatan jaminan mutu dan keamanan pakan dan produk

hewan

5. Penyenyediaan Hijauan Pakan Ternak di masyarakat

(PAKAN TERNAK)

6. Hilirisasi produk strategis peternakan

KEGIATAN UTAMA PEMBANGUNAN  PETERNAKAN 

DAN KESWAN:

1. Optimalisasi Reproduksi (SIWAB)

2. Pengembangan HPT

3. Penanganan Gangguan Reproduksi

4. Penyelamatan sapi betina produktif

5. Pengembangan Ternak :

Sapi, Kerbau, Babi, Kado, Unggas, dan Indukan Impor

6. Benih dan bibit ternak unggul

7. Pencegahan dan pengamanan penyakit hewan

KEGIATAN UTAMA PEMBANGUNAN  PERTANIAN:

1. Produksi dan perbanyakan benih/bibit
2. Penyediaan dan perbanyakan indukan sapi
3. Penyediaan air melalui pembangunan infrastruktur embung dan

bangunan air lainnya
4. Rehab dan pembangunan jaringan irigasi tersier
5. Pencetakan sawah baru
6. Pengembangan 7 Komoditas strategis
7. Pengembangan komoditas substitusi impor
8. Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB)
9. Pengembangan alsintan
10. Pengembangan kawasan (clustering) berbasis komoditas strategis
11. Pengembangan lumbung pangan dan ekspor di wilayah perbatasan
12. Pengembangan asuransi usahatani padi dan ternak sapi
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AGEN PERUBAHAN

PENYEDIAAN PROTEIN HEWANI

KEDAULATAN PANGAN ASAL TERNAK

PRODUKSI DAGING PRODUKSI SUSU

KOMODITAS UTAMA ;

Sapi Potong, Sapi Perah, Kerbau

Kambing, Domba, Unggas dan Babi

Road Map

PROGRAM KERJA
1. Optimalisasi Produksi & Populasi (SIWAB)
2. Penguatan Kelembagaan
3. Penguatan Infrastruktur
4. Pengembangan Investasi
5. Penguatan Sistem Logistik Ternak & Produk
6. Regulasi dan Deregulasi

PETERNAK 
BESAR

PRODUKSI TELUR

KEMITRAAN AGRIBISNIS

BUMNPETERNAK MENENGAHPETERNAK MIKRO-KECIL IMPORTIR

 



 

Prosiding Seminar Nasional Himpunan Ilmuan Tumbuhan Pakan Indonesia Ke VII 

Banjarmasin, 5-6 November 2018 

7 

 

LOGISTIC , SISTEM PRODUKSI
DAN PREFERENSIBASIS PRODUK BASIS PASAR

LAHAN & PAKAN POPULASI & PRODUKSI
PASOKAN LOKALEKSPOR

LAHAN PRODUKSIKETERSEDIAAN 
PAKAN

POPULASI

1. Integrasi-

Lahan pertanian,

kehutanan,

eks pertambangan

2. Pemeliharaan-

Intensif

HPT PAKAN 
OLAHAN

1. Hijauan
alam

2. Hijauan
unggul

1. Ikutan hsl
pertanian /
industri

2. Pakan
lengkap

- Penggemukan
- Unit pengolahan susu
- RPH & Fasilitas Pendukungnya
- Sistem Produksi Berkelanjutan
- Standar Kualitas Produk

UPT/

Pemeritah
Investor/ Swasta Peternak Skala Kecil 

menengah, dan besar

Investor /Swasta
Peternak Skala Kecil 

menengah dan besar

- Pembibitan
- Pembiakan

(IB dan InKA)
- Keswan

Budaya dan
Agama

Kuliner dan
industri

Segmen khusus

ASEAN

Timteng

Ruang Lingkup  Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan

STRATEGI

1. PELESTARIAN 
DAN 

PEMANFAATAN 
SUMBER DAYA 
GENETIK LOKAL

2. PENGUATAN 
KAWASAN DAN 
KELEMBAGAAN 
PETERNAKAN

3. PENGUATAN 
INFRASTRUKTUR 
DAN PELAYANAN 

TEKNIS 

4. 
PEMBERDAYAAN 
PETERNAK DAN 

DAYA SAING

5. PENINGKATAN 
JML DAN 

KUALITAS SDM 

6. PENERAPAN 
TEKNOLOGI DAN 

SISTEM 
INFORMASI

7. PERBAIKAN 
TATA NIAGA 
TERNAK DAN 

PRODUK TERNAK

13

Pengembangan rumpun ternak
asli
Mengatur sisi konsumsi dan

pelestariannya

Pengembangan
kawasan melalui SPR

 Penguatan infrastruktur
pelayanan perbibitan dan
kesehatan hewan

 Infrstruktur pelayanan
teknis di UPT pusat dan
daerah

Akses dan kemudahan terhadap
sumber
pembiayaan, permodalan, ilmu
pengetahuan dan teknologi serta
informasi.

Pendidikan formal 
maupun informal

 Penerapan e-
planning, e-
procurement

 Kerjasama dengan
lembaga penelitian
dan perguruan tinggi.

 Kerjasama dengan
kementerian
perhubungan

 Pendirian RPH modern

 Penerapan animal
walfare
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2016 

2022
2026

2035
2045

GRAND DISAIN/ROAD MAP PENGEMBANGAN SAPI TAHUN 2045

14

KONDISI SAAT INI : 
1. Populasi : 13.227.337
2. Kebutuhan : 651.937 

ton dan produksi lokal 
442.253 ton (68%)

3. Peternak kecil 96%

SWASEMBADA DAN RINTISAN 
EKSPOR:

1. Populasi: 23.230.645 ekor 
dan 

2. Kebutuhan : 769.566 ton dan 
Produksi lokal : 688.914 ton 
(90 %) 

3. Ekspor daging sapi wagyu

4. Peternak  kecil: 75 %

EKSPOR: 
1. Populasi : 33.933.992 ekor

2. Kebutuhan :  847.607 ribu 
ton dan Produksi lokal : 
792.175 Ton (93%) 

3. Potensi Ekspor: 154,362 
ribu ekor (29.329 ton)

4. Peternak kecil: 50 %; 
Peternak menengah/besar : 
50 %

PEMANTAPAN 
EKSPOR:

1. Populasi : 38.802.239 
ekor dan 

2. Kebutuhan :  1.039.218 
ton; produksi lokal  
952.349 ton 

3. Potensi ekspor : 89.752 
ekor (17.053 ton)

4. Peternak kecil: 30 %; 
Peternak 
menengah/besar : 70 %

LUMBUNG PANGAN ASIA:

1. Populasi: 41.745.441 ekor; 

2. Kebutuhan :  1.151.698 ton; 
produksi lokal 1.122 ribu ton

3. Potensi ekspor : 450.049 ekor 
(85.509 ton)

4. Peternak kecil: 20 % dan 
Peternak menengah/besar : 
80 %

PUSAT SEKRETARIAT POKJA UPSUS SIWAB

PROVINSI

KABUPATEN

KECAMATAN

SIMPUL OPERASIONAL

SIMPUL OPERASIONAL

SIMPUL OPERASIONAL

SIMPUL OPERASIONAL

DINAS/BIDANG PKH PROVINSI
- Kadis provinsi/Kepala Bidang PKH
- Kepala UPT
- Koordinator iSIKHNAS

Dinas/Bidang PKH Kab/Kota
- Kabid PKH
- Kepala UPTD
- Wasbitnak
- Wastukan
- Koordinator Inseminator

PUSKESWAN TERPADU
- Medik
- Paramedik
- Inseminator 
- PKb
- ATR
- Recorder

SIMPUL OPERASIONAL UPSUS SIWAB

STRATEGI OPERASIONAL I :
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21

KAB/KOTA KAWASAN 
PETERNAKAN

UPT DITJEN PKH
KAB/KOTA NON KAWASAN; 

PERBATASAN DAN 
TERTINGGAL

Gran Disain UPT

 

tERIMA KASIH

73
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS  PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Jalan Achmad Yani Km. 35 Nomor 29 
Telp: (0511) 4772536, Fax: (0511) 4772847

BANJARBARU  - 70711

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN LAHAN 
DALAM MENDUKUNG KETERSEDIAAN 

HIJAUAN PAKAN LOKAL
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DISAMPAIKAN PADA SEMINAR NASIONAL HITPI KE VII 2018

TANGGAL 5 NOVEMBER  2018, 

HOTEL TREE PARK, BANJARMASIN

 

 

• Ibukota : Banjarmasin

• Luas Wilayah : 37.377,53 km²

• Geografis : 114 19”33” BT – 116 
33’ 28 BT dan 1 21’ 49”LS 1 10” 
14” LS

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Batas Wilayah :

• Sebelah Utara : Prov. Kaltim

• Sebelah Timur : Selat Makasar

• Sebelah Selatan : Laut Jawa

• Sebelah Barat: Prov. Kalteng

Luas : 3.728.039 Ha
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Penggunaan 
lahan

Penggunaan tanahnya adalah untuk

perkampungan 59.690 Ha; industri 2.489

Ha; pertambangan 42.611 Ha; sawah

426.064; pertanian tanah kering 60.150 Ha;

kebun campuran 171.602 Ha; perkebunan

441.448 Ha; padang (semak, alang-alang,

rumput) 826.130 Ha; hutan 1.613.431 Ha;

perairan darat 45.728 Ha, tanah terbuka
3.712 Ha; lain-lain 59.997 Ha

 

Peluang

1. Pangsa pasar produk peternakan
terbuka luas (Permintaan akan
produk ternak dari luar daerah
(Kalsel, Kaltim) cukup tinggi)

2. Minat berternak dari masyarakat
cukup tinggi

3. Sumberdaya Alam (Terutama
Pakan Lokal) cukup tersedia
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Kal – Sel Mapan (Mandiri dan

Terdepan) lebih Sejahtera,

Berkeadilan, Mandiri dan

Berdaya Saing

VISI

VISI PJP 2005-2025 : 
KALSEL  MAJU DAN SEJAHTERA

M
IS
I

1) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat,
Cerdas dan Terampil

2) Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis
sumber daya lokal dengan memperhatikan lingkungan

3) Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung
percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya

4) Memanfaatkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasis
kearifan lokal

5) Mewujudkan tata kelola pemerintah yang profesional dan
berorientasi pada pelayanan publik

 

MENINGKATKAN 
PRODUKSI DAN 

JAMINAN KEAMANAN 
PANGAN PRODUK 

HEWANI YANG ASUH

Meneka
n angka
kematian
rata rata
dibawah
4%

Meningkat
kan angka 
kelahiran 
diatas 25%

MENINGKATKAN KUANTITAS  & KUALITAS 
RPH/RPU DAN USAHA YG BER NKV

MENGEMBANGKAN DAYA SAING EKONOMI 
DAERAH YANG BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 

DENGAN MEMPERHATIKAN LINGKUNGAN

PENYEDIAAN PAKAN YANG BERKUALITAS
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PENYEDIAAN HIJAUAN PAKAN LOKAL

BAGAIMANA DG 
PENYEDIAAN PAKAN

 

PERDA NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015 – 2023

Bab IV, Bag Kesatu, Psl 53.b

BAB VI, Bag  Kesatu, Psl 53 Rencana Pola Ruang

Rencana Pengembangan Kawasan 
Budidaya 

Bag. Kedua,Paragrap 3, 

Psl.72.b 

Rencana Pengemb. Kawasan 
Budidaya Prov. : Kwsan  peruntukan 
pertanian

Bag. Kedua,Paragrap 3, 

Psl.77. ay.1.c. 

Rencana Kawasan  peruntukan 
pertanian terdiri atas kawasan 

peruntukan peternakan
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KAWASAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN

Berdasarkan PERDA Nomor 9 tahun 2015 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 
2015 – 2023,  pada paragraf 2, Rencana Pengembangan 
Kawasan Budidaya, pada pasal 77 ayat 7 dinyatakan 
kawasan peternakan adalah sebagai berikut :

Kawasan Pusat Pemurnian  
Sapi Bali

1

Kabupaten Barito Kuala 

 

Lanjutan....................................................

2 Kawasan Introduksi  dan Pengembangan  
Ternak Sapi Perah

Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Kotabaru, 
dan Kabupaten Tanah Laut.

3

Kawasan Pusat Pembibitan  Sapi 

Kabupaten Tanah Laut, Tapin, Hulu 
Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu 
Sungai Utara, Banjar, Tabalong, Kotabaru, 
Tanah Bumbu, Balangan, Banjarbaru dan 
barito Kuala.
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Lanjutan....................................................

4
Kawasan Pusat Pembibitan  Ternak 
Kerbau Kalang/Kerbau Rawa

Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu 
Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan 
dan Batola.

5 Kawasan Pusat Pembibitan Ternak Kerbau 
Darat
Kabupaten Kotabaru, Tanah Laut dan Tanah Bumbu.

6 Kawasan Pengembangan 
Ternak Kambing

Kabupaten Tapin, Barito Kuala, Tanah 
Bumbu dan Kotabaru.

 

Lanjutan....................................................

7 Kawasan Pengembangan Unggas

kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu 
Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, 
Tanah Laut, Tabalong, Banjarbaru, 
Banjar, Tapin dan Barito Kuala.

8
Kawasan Perbibitan dan Pemurnian Itik 
Alabio
Kabupaten Hulu Sungai Utara
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PASAL 125

Indikasi  arahan peraturan zonasi kawasan peternakan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 121 huruf d  

ditetapkan sebagai berikut: 

b. Kawasan pembibitan dan pengembangan peternakan

unggas, sapi, kerbau dan kambing dapat berintegrasi

dikawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura

serta kawasan perkebunan

c. Kawasan pembibitan dan pengembangan peternakan 

diwajibkan menyediakan kawasan peternakan dan

lahan untuk pengembangan hijauan pakan ternaknya  

PARAGRAF 3. 

BAB IX  ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

INDIKASI ARAHAN PERATURAN ZONASI POLA RUANG

 

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG PERKEBUNAN YANG BERKELANJUTAN

BAB III PENUNJANG USAHA AGRIBISNIS PERKEBUNAN

BAGIAN KESATU, PARAGRAF 12

PROGRAM INTEGRASI PERKEBUNAN

PASAL 86

1. Program integrasi perkebunan dilaksanakan dalam rangka memperkuat

sinergi pembangunan perkebunan dengan sektor lain

2. Pelaku Usaha harus mendukung pelaksanaan program integrasi 

perkebunan  sebagai yang dimaksud pada ayat 1

3.   Program integrasi perkebunan antara lain berupa :

a.  Integrasi perkebunan sawit  ternak dilahan kering

b.  Program integrasi perkebunan sawit ikan dilahan basah

4. Selain program integrasi perkebunan lainnya berdasarkan kebutuhan 

daerah dan pertimbangan Disbun
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PASAL 87

Selain mendukung program  

integrasi sawit sebagaimana

dimaksud dalam pasal 86 Pelaku

Usaha Perkebunan harus

memberikan kesempatan kepada

peternak sekitar kebun untuk 

memanfaatkan limbah sawit dan

turunannya serta mendorong

pengembangan tanaman 

intercroping berupa hijauan pakan 

ternak

 

KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN

1. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak Yang Dilakukan Oleh 

Perusahaan  di lahan sawit  dan ex tambang 

2. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak yang dilakukan Oleh 

kelompok  tani ternak digalangan, pekarangan, dll

3. Pengembangan Hijauan yang difasilitasi APBD dan APBN

- tahun 2017 , 125 Ha

- tahun 2018 , 21,5 Ha
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SISTEM USAHA PERKEBUNAN RAKYAT DIVERSIFIKASI DAN 

INTEGRASI TANAMAN KARET (SUPRA-DIN) 

2.  Jarak Tanam pada karet dalam rangka optimalisasi lahan

3.   Jarak Tanam karet ( 2 x 2,5) + 18 meter sehingga pada lahan

sela bisa ditanami Hijauan pakan ternak maupun tanaman 

pangan

1.   Peremajaan  Tanaman  karet dengan inovasi SUPRA-DIN
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POTENSI DAN PELUANG 

PENGEMBANGAN HIJAUAN PAKAN 

DI KALIMANTAN SELATAN

TINTIN ROSTINI

JURUSAN PETERNAKAN ,FAKULTAS PERTANIAN 

UNISKA- BANJARMASIN

 

Inilah Gambaran Peternak
Dalam Mencari Hijauan
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Pengembangan hijauan

PRODUK

PROSES

POTENSI
LAHAN  

PERTANIAN

BIBIT+LIMBAH

PEDET BAKALAN + 
PAKAN

POTONGAN/GEMB
ALA

DAGING

 

LAHAN POTENSI HIJAUAN PAKAN

LAHAN RAWA LAHAN TEGALAN LIMBAH 

PERKEBUNAN
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Potensi Lahan Rawa

 Indonesia memiliki sekitar 33,93 juta ha rawa, 

 20, 1 juta ha (60,2%) lahan rawa pasang surut 

 13,3 (39,8%) lahan rawa lebak (Pusat Data Rawa, 

2011).  

 Sumatera & Kalimantan memiliki  lahan rawa 25,6 juta  

ha (Sudana, , 2005)

 Kalimantan Selatan  4.97 ha (Suryana,  2016)

 

Potensi Rawa untuk Peternakan

 Di Indonesia diperkirakan sekitar 8 % ternak 

ruminansia dipelihara di lahan rawa dan sekitarnya 

yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan 

Papua

 Biomasa hijauan pakan dari rawa pasang surut 4-10 

ton BK/ha/th

 Kapasitas tampung antara 0,86-2,17 ST/ha/th
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Keragaman Jenis Tumbuhan Rawa Sumber 

Pakan

 Terdapat setidaknya 22 spesies 

tumbuhan rawa berpotensi sebagai 

sumber hijauan pakan (Rostini et al., 

2014), 

 46% termasuk kelompok rumput 

(poaceae).  

 Empat spesies indeks nilai penting diatas 

60%

 Spesies dominan genus Hymenchne sp. 

maupun Ischaemum sp. 

 Potensi total produksi hijauan pakan 8,1 

ton – 10,5 ton bahan kering/ha/tahun. 

 

Pengaruh Musim terhadap Produksi 

Biomassa Tumbuhan Pakan

 Keragaman 

dipengaruhi oleh 

musim. 

 Produksi 

biomasa pada 

musim pasang 

per panen lebih 

tinggi 

dibandingkan 

pada saat surut 

(1,8 kali)

Pasang Surut perubahan

K minyak 1032 518 -50

K Batu 989 752 -24

Beberasan 889 516 -42

Pipisangan 851 498 -41

Babatungan 500 329 -34

Kayamahan 225 133 -41

Kumpai Miang 212 87 -59

Hadangan 62 113 82

Bundungasn 43 130 202

Banta 399

Kumpai Ginting 329

Jajagungan 147

Sumber : Rostini et al., 2014
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“Ketergantungan peternak pada konsentrat untuk

ruminansia telah mengabaikan bertahun-tahun potensi

nutrisi hijauan pakan, akibatnya harga pakan tidak 

terkendali”

―Fakta sekitar 90% ruminansia di Indonesia mengandalkan 

hijauan pakan lokal untuk mempertahankan populasinya‖

―Lebih dari 26 juta ton BK hijauan/tahun dikonsumsi ternak 

sapi, kerbau, kambing, domba‖

 

Oryza rufipogon (Wild rice/Padi hiang)
Brachiaria mutica (rumput Para/buffalo)

Hymenachne (Rumput kumpai)
Echinochloa polystachya cv Amity (Rumput Aleman)

Leersia hexandra (rumput Benta)
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Perbandingan Nutrient Intake Hijauan 

Darat dengan Hijauan Rawa

Hijauan Darat Hijauan Rawa

Relative 

Nutrient Intake 

(%)

BK 535 422 78,88

Protein Kasar 64 58 90,63

Serat Kasar 119 95 79,83

Lemak Kasar 34 27 79,41

TDN 258 184 71,32

NDF 330 249 75,45

ADF 320 287 89,69

Sumber : diolah dari Rostini et al., 2014

 

Potensi hijauan pakan
pada tegalan
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Design Vegetasi

 Monoculture
Menanam secara berulang-ulang tanaman 
yang yang sama pada tanah yang sama.

 Multiple Cropping
Intensifikasi sistem penamanan  dalam 
dimensi waktu dan ruang. Atau menanam 
dua atau lebih tanaman pada lahan yang 
sama dalam satu tahun.  

 

Contoh monokultur

Singkong

Jagung

Rumput Alfalfa
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Multiple Cropping 

 

Manfaat Multiple Cropping

 Suplai Pangan untuk keluarga

 Suplai Pakan untuk Ternak

 Memproduksi Pangan/Pakan dengan investasi 
yang minimal

 Meminimalkan resiko

 Menyediakan sumber pakan dan pangan 
sepanjang tahun

 Memanfaatkan sumber daya menjadi lebih 
optimal.
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Sumber dan Sistem Produksi 

Hijauan 

Hijauan pada Tanaman pangan. 
Hijauan yang dianggap gulma dipotong, ataupun 
sisa tanamannya dan diberikan kepada ternak

 

Sistem pendamping (Companion Cropping)

Sistem penanaman hijauan makanan ternak diantara tanaman 

pangan atau tumpang sari pakan dan pangan

Biasanya leguminosa sebagai companion crops, yang mampu 

menekan gulma, meningkatkan kesuburan tanah dan 

mengurangi erosi
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Peluang Integrasi Ternak -

Tanaman

Pertanian Tanaman Pangan

PerKebunan

Pemanfaatan Lahan Kritis

Kehutanan

 

Agroforestry

Sistem 

Agroforestri

Sistem 

Silvikultura

Sistem 

Agri-

silvikultura

Sistem 

Silvipastura

Sistem 

Agrisilvipast

ura

Tanaman 

hutan

Tanaman 

perkebunan

Tanaman 

pangan

Ternak

Tanaman 

pakan
Limbah 

Pertanian
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Hijauan pakan dari perkebunan 

sawitPerkebunan 
Rakyat 59.818 ha, 
Perkebunan Besar 
Negara 4.906 ha 
dan Perkebunan 
Besar Swasta 
279.015 ha

 

JENIS-JENIS  LIMBAH KELAPA SAWIT

1. Tandan buah 
kosong (TBK)

2. Cangkang
3. Kernel
4. Lumpur (solid)
5. Serat (fiber)
6. Pelepah daun
7. Bungkil Inti 

Sawit (BIS)
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PRODUK SAMPING  & OLAHAN KELAPA SAWIT/Ha

Jenis limbah Bentuk Segar Bahan Kering
(%)

Bahan Kering 
(Kg)

Daun tanpa lidi 1.430 48,18 658

Pelepah 20.000 26,07 5.214

Tandang kosong 3.680 92,10 3.386

Serat perasan 2.880 93,11 2.681

Lumpur sawit 
(Solid)

4.704 24,07 1.132

Bungkil inti sawit 560 91,83 514

Jumlah 13.585

Sumber :  Mathius, 2017

 

KOMPOSISI NUTRIEN PRODUK SAMPING  PKS

Produk

samping

BK 

(%)

Abu 

(%)

PK 

(%)

SK 

(%)

LK 

(%)

BETN 

(%)

Ca 

(%)

P (%) GE 

(Kal/g)

Daun tanpa 

lidi

46,18 13,4

0

14,12 21,52 4,37 46,59 0,84 0,17 4.461

Pelepah 26,07 5,10 3,07 50,94 1,07 39,82 0,96 0,08 4.841

Solid 24,08 14,4

0

14,58 35,88 14,78 16,36 1,08 0,25 4.082

BIS 91,83 4,14 16,33 36,68 6,49 28,19 0,56 0,84 5.178

Serat

perahan

93,11 5,90 6,20 48,10 3,22 - - - 4.684

Tandang 

kosong

92,10 7,89 3,70 47,93 4,70 - 0,24 0,04 3.367
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ASUMSI YANG DIGUNAKAN……

 1 Ha populasi tanaman 
130 pohon

 1 pohon menyediakan 22 
pelepah/tahun

 1 pelepah beratnya 7 kg
 Berat daun/pelepah 0,5 kg
 Tandan kosong 23% dari 

tandan buah segar
 Produksi minyak sawit 4 

ton/ha/tahun
1000 TBS menghasilkan 
250 kg minyak sawit, 180 
kg serat perasan dan 35 
kg BIS

 

Source FiBl, (2014)

MODEL INTEGRASI-SAPI SAWIT 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Himpunan Ilmuan Tumbuhan Pakan Indonesia Ke VII 

Banjarmasin, 5-6 November 2018 

32 

 

KEUNTUNGAN INTEGRASI SAPI-TANAMAN

1. Ternak di kebun sebagai “mesin” penghasil
pupuk organik (padat dan cair)

2. Ternak mendukung “eco-green” atau kebun
yang ramah lingkungan

3. Ternak sebagai “pekerja” 
mengolah/membersih kan lahan jagung, 
mengangkut jagung

4. Kotoran sebagai bahan baku pembuatan
biogas dan pupuk organik

5. Peningkatan populasi ternak adalah “bonus”
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BalaiJl. Kebun Karet, Loktabat. Banjarbaru, Kalsel.
Telp 0511 4772534-HP. 08195103359 email: 

m_noor_balittra@yahoo.co.id

Pengembangan Tanaman Pertanian di Lahan 

Rawa Mendukung Hijauan Pakan

Pror (R ). Dr. Ir. Muhammad Noor, MS

Seminar Nasional  Himpunan Ilmuwan Tumbuhan  Pakan Indonesia 
(HITPI) ke 7 & Fakultas Pertanian Universita Islam Kalimantan (UNISKA), 

Banjarmasin 5 Nov 2018 

 

I. Pendahuluan

II.   Sekilas tentang Rawa 

III.  Potensi Hijauan Pakan Alami LR

III.  Potensi Hijauan Pakan Pertanian

IV.  Penutup

Outline
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I.  PENDAHULUAN

 Ekosistem rawa merupakan mega-
biodiversiti, sehingga kaya dengan sumber 
daya pakan 

 Pengembangan lahan rawa untuk peternakan 
sudah lama baik jenis unggas (itik/burung/ 
ayam) maupun mamalia (kerbau rawa/sapi/ 
domba/kambing)

 Potensi pertanian di ekosistem rawa sangat 
besar sehingga jenis pakan yang dihasilkan 
dari sisa/limbah pertanian juga cukup besar 

 

• Hasil inventarisasi di lahan rawa pasang 
surut Kalsel & Kalteng ditemukan 181 sp 
dari 51 famili, yakni 110 sp berdaun lebar, 
40 sp rumput dan 31 sp golongan teki. 

• Produksi biomassa/hijauannya berkisar 
3,0-3,5 t bkha di lahan sulfat masam, 
dan sekitar 1,66-2,04 t bk/ha di lahan 
bergambut 

• Biomassa purun tikus mengandung N 
(3,36%), P (0,43%), K (2,02%), Ca 
(0,26%), Mg (0,42%), S (0,76%), Al 
(0,57%) dan Fe (142,20 mg/l),
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Hidrologi Rawa (Tata Air)

II.  SEKILAS TENTANG LAHAN RAWA 

 

Sifat fisika kimia Tanah Mineral Tanah Gambut

Kerapatan Lindak

Kematangan tanah

Porositas

Daya Antar Hidrolik

Daya Pegang Air

Tinggi (1-2 g. cm-3)

Hampir Matang-

Matang

Rendah (45-55%)

Tinggi, Kec Lempung

Rendah (0,05-

0,5g.cm3)

Mentah

Tinggi (80%)

Rendah-Tinggi

Tinggi

Kadar Karbon Organik

Kadar Bahan Organik

Kemasaman

Ketersediaan Hara

Kapasitas Tukar Kation

Rendah (< 20%)

Rendah (<12-20%)

Sedang-Netral (pH5-6)

Tinggi-Sedang

Rendah, dirajai kation-

kation major

Tinggi (>20-35%)

Tinggi (12-20%)

Masam (pH < 4)

Rendah

Tinggi, dirajai ion H+

Agrofisik & Kimia Lahan
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Faktor  Produktivitas Lahan Rawa

1. Lengas Tanah  : tektur, struktur, bahan  organik
2. Iklim  : curah hujan, suhu, kelembaban
3. Sifat Kimia dan Kesuburan Tanah : pH, DHL, 

status  hara, kation tertukar, bahan  organik, 
kedalaman pirit. 

4. Sifat Biologi Tanah : aktivitas jamur, bakteri, 
pereduksi sulfat dan besi,  pengoksidasi 
pirit/besi

5. Sifat dan Kualitas Air : pH, DHL, bahan 
organik, oksigen dll

 

Diagram Alir Teknologi Produksi dan Faktor Lingkungan dalam 

Proses Produksi Tanaman

FAKTOR LINGKUNGAN

TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN :
Jenis dan varietas tanaman, Pengolahan tanah, Pemupukan, 

Pengelolaan air , Pengendalian OPT , Interaksi antar jenis 
tanaman.

Produksi total per 
satuan luas per 

satuan waktu 

SISTEM PERTANAMAN

SOSIAL EKONOMI :

Pasar , Tenaga Kerja, dan 
Modal

BIO FISIK (ALAM)

Lahan, Iklim, Biologi (OPT)

Membentuk

Y = f (T,L)
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1. Submerged – tumbuhan/vegetasi di 
bawah:

- akar di dasar danau
- sumber pakan ikan/itik/kerbau

Misal : Ceratophyllum sp, Chara sp, 
Myriophyllum sp, Hydrilla sp, 
Ottelia sp, Utricularia sp.

2.  Emergent – tumbuhan/vegetasi di atas 
permukaan :

- akar  di dasar danau/sungai
- sumber pakan ikan dan biota/itik/       

kerbau rawa

Misal: jenis rumput-rumput, kumpai,    
enceng gondok

III. POTENSI PAKAN ALAMI (1) 

 

3.  Floating leaved – tumb berdaun, terapung
- daun di permukaan dan akar  di dasar 

danau/sungai
- sumber pakan/hara ikan dan biota lainnya 

Misal : Nymphaea sp, Nymphodes indica

4.  Free floating– tumb terapung bebas:
- dipermukaan air terapung
- sumber pakan dan hara bagi ikan & biota 

lainnya 
Misal : Azolla, Eichornea  crassipes (ilung), 
Lemna perpusila (anabaena),  Pistia 
stratiotes, Ipomoea sp (kangkung)  
Salvania (kayapu), Spirodella polyrhiza.

III. POTENSI PAKAN ALAMI (2) 

Salvania/Kayuapu

Eichorne/Ilung

Eleocharis/Purun
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Kerbau Rawa Sistem Kalang-Spesifik Rawa

 

Jenis Pakan Alami

kumpai mining

Jenis Yang Disukai :
• padi hiyang (Oryza rofipogon), 
• kumpai mining (Paspalum commesonii), 
• kumpai minyak (Sacciolepis interupta), 
• sempilang (Panicum paludosum), dan 
• purun tikus (Eleocharis dulcis). 

Jenis pakan lainnya:
• rumput beggal, 
• rumput brachiaris, 
• kacang-kacangan 

(lamtoro, siartro, 
stylo, calopogonuium), 

• enceng gondok, 
• campehiring, 
• banta, kayapu, 
• kiambang, tanding, 
• papisangan 

padi hiyang, 

enceng gondok

sumpilang

purun tikus
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Pakan Tambahan 

Jenis pakan Kebutuhan Pakan
Pakan pokok Pakan 

tambahan (per 
50 kg bobot)

Bahan kering 6-7 kg setara 
367 g protein

0,5 kg setara   
30 g protein

Hijauan segar 40 kg -
Pakan penguat 
*) (konsentrat)

5 kg -

Pakan tambahan ini terdiri atas  
(1) bahan hijauan segar,  
(2) hijauan yang diawetkan, 
(3) limbah pertanian, dan 
(4) limbah industri pertanian (dedak, tetes tebu, 
bungkil kelapa, bungkil kedelai, ampas tebu dan 
lainnya).  

Bahan mineral sep Ca, Na dan P diperlukan utk pertumb 
diberikan dalam bentuk garam dapur, batu kapur, dan 
tepung tulang. Pakan diberikan 2 kali (pagi dan sore).

Setiap 15 kg bahan hijauan dapat diganti dgn 5 kg konsentrat (terdiri dari 3 kg dedak, 1 kg 
bungkil kelapa, 30-50 g  mineral dan garam dapur secukupnya)   

 

Itik Alabio Sistem Lanting-Spesifik Rawa

(1) cara ekstensif --> Sistem Lanting 
(2) cara intensif --> Sistem Kandang 
(3) campuran/semi intensif 
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Jenis 
dankomposis

i pakan

Umur perkembangan
1 hari- 2 bulan 2-3 bulan > 3 bulan

Sagu 600 g (1,5 liter) 1.625 kg (4 liter) 3.250 kg (8 liter)
Dedak 459 g  (1,0 liter) 900 g (2 liter) 1.250 kg (3 liter)
Isi keong 400 g (10 biji) 10 biji -
Ikan - 1 kg 2,5  kg
Padi - - 1 kg (1 liter)

Jenis dan komposisi
pakan

Komposisi ransum 
(%)

Pertumbu
han

Petelur

Sagu/Rumbia 50 55
Dedak - -
Beras pecah/menir 5 10
Keong segar cincang 25 15
Ikan segar rebus 20 10
Udang kecil - 10
Jumlah 100 100

Pakan Buatan untuk Sistem Intensif
Komposisi ransum pakan  itik  Alabio pada sistem lanting

Komposisi ransum pakan  itik  Alabio untuk  50 ekor/hari

Sumber pakan
• ikan-ikan kecil,
• siput, gondang (keong 

mas),  
• anak kodok,
• limbah/sisa-sisa usaha 

ikan, dan
• Tanaman air
• Rumput-rumput rawa
• Sagu (rumbia), 
• Dedak, 
• Singkong, 
• jagung,
• enceng gondok.

 

 

Jenis Rumput Pilihan 

1. Rumput gajah 
(Pennisetum purpureum)

2. RG Kultivar Taiwan
3. RG Kultivar Mott (odot)
4. Rumput Kolonjono 

(Panicum muticum)
5. Rumput Benggala 

(Panicum maximum)
6. Rumput Setaria (Setaria 

sphacelata)

Jenis Leguminosa sbr protein

1. Gamal (Gliricidae sepium)
2. Lamtoro kultivar 

Tarramba (Leucaena 
leucocephala)

3. Sentro (Centrosema 
pubescens)

4. Stylo  (Stylosanthes 
guinensis)

5. Indigo (Indigofera 
zolingiensis)

 



 

Prosiding Seminar Nasional Himpunan Ilmuan Tumbuhan Pakan Indonesia Ke VII 

Banjarmasin, 5-6 November 2018 

41 

 

IV. PAKAN HIJAUAN PERTANIAN 

Jenis Pakan Hijauan Pertanian 

1. Rumput Ternak
2. Limbah Padi
3. Limbah Jagung
4. Limbah Aneka Kacang
5. Limbah Aneka Umbi-umbi
6. Limbah Hortikultura
7. Limbah Kelapa sawit
8. Limbah Cokelat

 

SAPI

ENERGI 

BIOGAS

Kotoran sapi

SIKLUS 

PEMANFAATAN 

SUMBER DAYA 

LOKAL

EFISIENSI USAHATANI

HMT unggul

(Pekarangan)

Limbah 

kotoran sisa 

biogas

1. JERAMI

2. SAYUR

3. DEDAK

Kotoran

ternak 

(pupuk)

TANAMAN

PADI

Sayuran

HMT, 

Horti

Karet 

Pembibitan

Penggemukan

Ranch 

mini

Pengomposan

IV. PAKAN HIJAUAN PERTANIAN 

Diagram Alir Hubungan Produksi  Pakan Pertanian dan Ternak

Potensi Utama untuk Sapi
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Hasil Fermentasi yang baik :

 Ber-aroma wangi

 Ber-warna kecoklatan dan tidak 
berjamur

 Fisik jerami lembut dan remah/empuk

 Tekstur masih utuh, tidak rapuh.

Setiap ketebalan 20 
cm ditaburi fermentor 
Trichoderma dosis 1 
l/t jerami hingga 
ketinggian 1 -2 m.  2

 

PK (%)
Sumber

Sebelum  Sesudah
________________________________
Soejono, 1997             4,47     7,14
Agus, et al., 2000         6,15     7,49
Bestari, et al., 2000      5,25     6,88
Suwignyo, 2003           5,40      7,70

___________________________________

_______

Nilai PK (%) Sebelum dan Sesudah Fermentasi

Potensi :
1 ton gabah dihasilkan 1 ton jerami 

Perlakuan N total C-Org (%) C/N

+STARBIO 0,84 46,62 55,50

+TRIKODERMA 0,84 47,50 56,55
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Sistem Integrasi Padi-Sapi 

Ket: P0 adalah padi tanpa ternak, P1 : padi + sapi 1 ekor, P2 : padi + sapi 2 ekor, 
P3 : padi + sapi 4 ekor

No. Uraian
Perlakuan

P1 P2 P3 P0
1. Luas tanam padi 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha

a. Produksi (kg/ha) 4.200 4.884 4.200 4.315
b. Penerimaan (Rp/ha) 14.701.750 17.094.000 14.700.000 15.102.500
c. Biaya total (Rp/ha) 7.873.000 8.383.165 8.494.500 8.477.750
d. Keuntungan (Rp/ha) 6.828.750 8.710.835 6.205.500 6.624.750
e. R/C ratio 1,87 2,04 1,73 1,78
f. Tenaga kerja (Hok/ha)-

Manusia-
Traktor

74       
4

87         
4

83         
4

84        
4

2. Ternak Sapi (ekor/th) 1 2 4 0
a. Penerimaan (Rp) 8.540.000 18.580.000 33.680.000 -

- Sapi (Rp) 8.000.000 17.500.000 32.000.000 -
- Ppk kandang (Rp) 540.000 1.080.000 1.680.000 -

b. Biaya total (Rp) 7.275.000 16.113.000 28.380.000 -
c. Keuntungan (Rp) 1.265.000 2.467.000 5.300.000 -
d. Keuntungan/ekor (Rp) 1.265.000 1.233.500 1.325.000 -
e. R/C ratio 1,17 1,15 1,19 -
f. Tenaga kerja (Hok/th) 55,0 102,5 225 -

3. Total keuntungan (Rp) 8.093.750 11.177.835 11.505.500 6.624.750
4. Peningkatan keuntungan 

(Rp) (%)
1.469.000 

(22,17)
4.553.085 

(68,73)
4.880.750 

(73,67)

 

Keuntungan petani  dari usahatani padi/ha, tertinggi 
pada pemilikan sapi 2 ekor kemudian  pemilikan sapi  
1 ekor. 

Keuntungan total dari SITT  tertinggi 
dicapai sebesar Rp 11.505.500,- pada 
pemilikan sapi 4 ekor. 

Jika dibandingkan dengan tanpa ternak, maka 
keuntungan meningkat masing-masing  P1 sebesar 
22,17%, P2 sebesar 68,73% dan P3 sebesar 73,67%. 

Jadi usaha padi dan ternak sapi dapat 
meningkatkan pendapatan kisaran 22,17 
sampai 73,67% dibanding tanpa ternak. 

Kesimpulan SI-Padi-Sapi
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Sistem Integrasi Sawit-Sapi 

Permentan No. 105/2014: 
Integrasi Ush Perkebunan 
Kelapa Sawit dgn Ush 
Budidaya Sapi Potong

Strategi pengembangan pertanian
bioindustri melalui usaha peternakan sapi di
perkebunan kelapa sawit diarahkan pada:

1. Industri pakan ternak berbasis limbah
dan produk samping kelapa sawit,

2. Industri perkembangbiakan sapi
3. Industri penggemukan sapi potong
4. Industri pupuk organik.
(1) Industri energi alternatif

 

+

BUNGKIL INTI SAWIT ABON PELEPAH SAWIT SOLID SAWIT

TETES

MINERAL

+ +

PAKAN LENGKAP BERBASIS HASIL SAMPING
INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

+

PAKAN  KOMPLIT Rp 
1200/KG

ROTI SOLID
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Gambar 23. Model Integrasi Sawit-Sapi Kelompok Ternak Subur Makmur, Pangkalan bun, 

Kalteng 2014 

 

No Uraian Kredit Debit

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pembelian sapi BC 35 ekor

Pembelian sapi Limousin 20 ekor x Rp 16.000.000

Biaya pakan 15 kg x 35 ekor x 240 hari x Rp 890

Biaya pakan 15 kg x 20 ekor x 150 hari x Rp 890

Biaya tenaga kerja 1 org x Rp 2.500.000 x 8 bln

Total pengeluaran

Penjualan kompos 7.500 kg x 8 bln x Rp 1.000

Penjualan sapi BC 380 kg x 15 ekor x Rp 46.500

Penjualan sapi BC 417,7 kg x 20 ekor x Rp 46.500

Penjualan sapi Limousin 20 ekor x Rp 21.000.000

Total pemasukan

Keuntungan selama 8 bulan

Keuntungan setiap bulan

R/C Rasio

337.000.000

320.000.000

112.140.000

40.050.000

20.000.000

829.190.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.000.000

265.050.000

388.461.000

420.000.000

1.133.511.000

304.321.000

38.040.125

1,37

Analisis finansial penggemukan sapi BC dan Limousin di poknak
Subur Makmur, Pangkalan Lada, Kobar, Kalteng 2014
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Tabel 25.  Analisis biaya pemeliharaan sapi dan keuntungan selama 18 

bulan per ekor, PT KAL, Pangkalan Bun, Kalimantan 

Tengah, 2014

Uraian
Waktu/
Bobot

Satuan biaya 
(Rp)

Nilai total(Rp)

Biaya Pemeliharaan

Pemeliharaan 18 bln 540 hari 8.000 4.320.000

Kehamilan & Lahir 420 hari 8.000 3.360.000

Biaya total 7.680.000
Harga Penjualan 300 kg 43.000 12.900.000

Keuntungan (B-A) 5.220.000

Analisis biaya pemeliharaan sapi dan keuntungan selama 
18 bln/ekor, PT KAL, Pangkalanbun, Kalteng, 2014

PT KAL =Kalteng Andini Palma Lestari 

 

• SITT Sawit-Sapi ada 2 model, yaitu 
(1) sistem gembala (grazing mobile), 
(2) sistem kandang. 

• Pada sistem gembala maka tanaman 
sawit harus berumur 4-5 thn agar 
daun tanaman tidak  dapat 
dijangkau/dimakan sapinya. 

• Dengan SITT siklus makanan dan 
energi dapat lebih efisien 

• Menguntungkan  Rp. 5,2 juta/ekor 
dalam 18 bulan

• Dapat diarahkan pada pertanian tanpa 
limbah (zero waste) 

Kesimpulan SI Sawit-Sapi
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V. PENUTUP 

 Potensi hijauan alami dan pertanian di lahan rawa 
untuk ternak cukup besar, namun belum sepenuhnya 
dimanfaatkan secara optimal selain terkendala 
secara teknis, juga adat budaya yang masih kental

 Selain dukungan inovasi teknologi, sarana prasrana, 
juga diperlukan dukungan baik dari pemda maupun 
pusat

 Integrasi tanaman dan ternak (SITT) sangat 
menguntungkan secara finansial juga penting bagi 
lingkungan untuk menuju  Sistem Pertanian Tanpa 
Limbah (Zero Waste)

 

TERIMA KASIH

Paras santan ambil patihnya 
Ambil  sarinya, buang ampasnya
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Akhmad Hamdan

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Balitbangtan 

Kalimantan Selatan

Disampaikan pada Seminar Nasional HITPI 

5-6 Nopember 2018 

 

Pendahuluan

Usaha 

Peternakan

Tatalaksana

Pakan

Kesehatan

Pasar
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Produktivitas Ternak Ruminansia

Produktivitas

Lingkungan
(70%)

Pakan (60%):
- Hijauan (60-70%)

- Konsentrat (30-40%)

Lain (40%)

Genetik
(30%)

 

Bahan Pakan Potensial

• Dedak Padi

• Kulit Kopi

• Kulit Coklat

• Ketela Pohon dan Hasil Ikutannya

• Kulit Kacang Tanah

• Tumpi Jagung

• Bungkil Biji Kapuk

• Kedelai dan Ikutannya

• Hijauan Pakan Potensial (limbah
pertanian)
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MANAJEMEN PEMBERIAN PAKAN

Sapi Sapihan (bulan ke-7/205 hari)
• Introduksi teknologi pakan dilakukan untuk efisiensi

biaya pemeliharaan dengan target PBBH > 0,6

kg/ekor/hari.

• Pakan konsentrat murah/ komersial sebanyak 1-3% dari

bobot badan dengan kandungan PK > 10%, TDN > 60%,

SK < 15% dan abu < 10%.

• Alternatif model pakan yang diberikan untuk sapi

sapihan dengan bobot badan 150 - 175 kg, skor kondisi

badan 6 - 7 adalah 2 - 3 kg konsentrat komersial/ dedak

padi kualitas baik, 3 kg kulit singkong, rumput segar 3 - 4

kg dan jerami padi kering (+ 1- 2 kg).

 

Sapi Dara
• Introduksi teknologi pakan dilakukan untuk efisiensi

biaya pemeliharaan dengan target PBBH > 0,6

kg/ekor/hari.

• Pemenuhan kebutuhan nutrisi yang optimal dan

ekonomis dara adalah konsentrat murah/ komersial yang

memiliki kandungan PK >10% dan TDN 60% sebanyak 1

- 3% dari bobot badan.

• Alternatif model pakan untuk sapi dara dengan bobot

badan 200 kg, adalah 2 kg konsentrat komersial/dedak

padi kualitas baik, 3 kg tumpi jagung, 1 kg kulit kopi,

rumput segar 3 – 4 kg dan jerami padi kering ad-libitum
(+2 - 3 kg).
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Sapi Bunting Tua
• Teknologi steaming up, challenge, dan flushing dilakukan

secara berkesinambungan sejak sapi induk bunting 9

bulan hingga menyusui anak umur 2 bulan.

• Pakan konsentrat murah sebanyak 1 -3% dari bobot

badan dengan kandungan PK minimal 10%, TDN minimal

60%, SK maksimal 17% dan abu maksimal 10%.

• Alternatif model pakan yang diberikan untuk sapi induk

bunting tua dengan bobot badan 325 – 350 kg, adalah 2

– 3 kg konsentrat komersial/dedak padi kualitas baik, 4-6

kg tumpi jagung, 1 kg kulit kopi, rumput segar 3 - 4 kg

dan jerami padi kering (+ 4 - 5 kg).

 

Pakan Sapi Menyusui
• Penyapihan pedet dianjurkan pada umur 7 bulan, Sapi

induk dapat menghasilkan susu sampai dengan umur

kebuntingan 7 bulan tanpa berpengaruh negatif terhadap

kebuntingan berikut .

• Konsentrat dapat diberikan sekitar 1,5 - 3% bobot badan

dengan kandungan protein kasar (PK) minimal 12%, TDN

minimal 60%, serat kasar (SK) maksimal 20% dan abu

maksimal 10%.

• Alternatif model pakan untuk sapi induk menyusui dengan

bobot badan 300 kg, adalah 4-7 kg konsentrat, 6 kg tumpi

jagung, rumput segar 4 kg dan jerami padi kering ad-

libitum (+ 5 kg).
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PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PAKAN

Pe
n

ge
m

b
an

ga
n

Te
kn

o
lo

gi
Pa

ka
n

Lo
ka

l

Pakan Komplit/Lengkap (Complete Feed)

Kadar air maks 15%; protein kasar 9-12%; lemak kasar

maks 4%; serat kasar 20%; abu maks 10%; TDN min 60%;

Konsentrat Sapi Potong (kadar air maks 13%;

protein kasar min 12%; lemak kasar maks 5%; serat kasar

maks 15%; abu maks 10%; TDN min 63%;

Suplementasi Mineral

 

Keunggulan menggunakan pakan komplit.

• Peternak tidak harus lagi membanting tulang untuk 

mencari rumput(ngarit) setiap hari, sebab dengan 

fermentasi, pakan komplit dapat bertahan dan 

simpan lama sebagai cadangan pakan pada saat 

musim kemarau.

• Kita tidak perlu lagi memperkajakan banyak tenaga 

kerja, hanya dengan satu orang, mampu memelihara 

kambing atau domba lebih kurang sekitar 200 ekor, 

begitu juga dengan sapi yang dapat dipelihara oleh 1 

orang dengan jumlah 20 ekor

• Tentunnya kualitas pakan ternak terjamin dengan 

nutrisi yang lengkap sesuai dengan kebutuhan 

ternak.

•  
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Bahan Pakan Komplit

• Bahan pakan berserat : rumput hijauan, jerami 

jagung, jerami jagung, klabot jagung, janggel jagung, 

kulit singkong, kulit kacang, brangksan kacang hijau.

• Pakan Kosentrat: bahan pakan yang bermutu tinggi 

atau berproten tinggi. Baik dari satu bahan pakan 

atau lebih.

• Bahan suplemen: garam dapur, molasses atau tetes 

tebu, urea, dan probiotik yang sering kita temui di 

pasaran.

 

Konsentrat

adalah pakan penguat yang mempunyai nilai protein 

tinggi, dan serat kasar lebih kecil dari 18%. Kosentrat 

ditambahkan dengan bahan pakan lainnya untuk 

meningkatkan nila nutrisi dari semua bahan pakan 

lainnya.
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Mineral /feed additive

Merupakan zat homogen dengan komposisi kimia

tertentu, mempunyai sifat – sifat tetap, dibentuk oleh

proses alam yang anorganik , serta mempunyai

susunan atom yang teratur.

Berperan penting dalam pertumbuhan dan

perkembangan reproduksi ternak

 

Inovasi Pengembangan Pakan Alternatif
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TERIMAKASIH
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PENGARUH CEKAMAN KEKERINGAN TERHADAP PERTUMBUHAN 

BERBAGAI GALUR SORGUM MUTAN BROWN MIDRIB 

SEBAGAI PAKAN TERNAK 

 

 

Q. Aini, N. Jamarun,S. Sowmen dan R. Sriagtula
 

Fakultas Peternakan Kampus Limau Manis Universitas Andalas, Padang 25163 

Telp/Fax: (0751) 71464, email: aini.qurrata@gmail.com 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari cekaman kekeringan terhadap 

pertumbuhan beberapa jenis galur sorgum mutan Brown Midrib (BMR). Penelitian ini 

menggunakan metode eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial (3x3) 

dengan 6 ulangan. Faktor A adalah jenis sorgum, terdiri dari: A1 (sorgum numbu), A2 (sorgum 

mutan BMR Bioss) dan A3 (sorgum mutan BMR G-63). Faktor B adalah kadar air tanah, terdiri 

dari: B1: 25%, B2: 50% dan B3: 75%. Peubah yang diamati adalah: tinggi tanaman, diameter 

batang, jumlah daun, panjang daun dan lebar daun . Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis 

ragam (ANOVA) menurut Steel and Torrie (1991), perbedaan antar perlakuan dilakukan uji lanjut 

Duncan Multiple Range Test (DMRT).Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tidak terdapat 

interaksi antara jenis sorgum dan kadar air terhadap panjang daun, jumlah daun, diameter batang, 

tinggi tanaman dan tinggi batang. Interaksi hanya terdapat antara jenis sorgum dengan kadar air 

tanah terhadap lebar daun, dimana sorgum mutan BMR G-63 (A3) memiliki lebar daun lebih kecil 

pada B3 bila dibandingkan dengan jenis sorgum A1 dan A2 dimana terjadi peningkatan lebar daun. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kadar air tanah 25% sudah memberikan respon yang 

baik terhadap pertumbuhan sorgum mutan BMR. 

 

Kata Kunci: Cekaman Kekeringan, Sorgum BMR, Kadar Air 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Penyediaan hijauan berkualitas dan tersedia sepanjang waktu merupakan tantangan dalam 

usaha peternakan khususnya ternak ruminansia, karena hijauan merupakan bahan pakan utama 

ternak ruminansia dengan tingkat konsumsi mencapai >80% dari total bahan kering (Abdullah, 

2011). Masalah umum dalam budidaya ternak ruminansia adalah kekurangan pakan hijauan pada 

musim kemarau baik kualitas, kuantitas dan kontinuitas sehingga sulit untuk mewujudkan 

penyediaan pakan secara berkelanjutan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dibudidayakan 

hijauan pakan dengan produksi biomasa yang tinggi dan tahan kering, salah satunya adalah 

tanaman sorgum. Sorgum merupakan spesies yang paling cocok untuk lingkungan yang rawan 

kekeringan (Fracasso et al., 2016).  

Dewasa ini telah dikembangkan sorgum mutan Brown Midrib (BMR). Sorgum mutan BMR 

adalah hasil pemuliaan tanaman dengan teknik mutasi melalui iradiasi sinar gamma,  secara genetik 

memiliki kandungan lignin lebih rendah dan kandungan nutrisi yang lebih tinggi dibanding sorgum 

numbu (non BMR) (Oliver et al., 2005). Sorgum mutan BMR mengandung 9.28% protein kasar 

dan 66.47% kecernaan bahan kering (Sriagtula, 2016). Kandungan lignin yang lebih rendah pada 

BMR ini diduga dapat mempengaruhi daya tahan tanaman sorgum terhadap kekeringan. Menurut 

Pedersen et al., (2005) lignin penting dalam transportasi air  dan memelihara jaringan vaskular 

pada tanaman. Kandungan lignin yang lebih rendah memungkinkan tanaman mengalami 

kekurangan air, terutama pada musim kemarau karena ketersediaan air tanah yang berkurang. 

mailto:aini.qurrata@gmail.com
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Akibatnya tanaman tidak mendapatkan asupan air yang mencukupi dan mengalami cekaman 

kekeringan. 

Cekaman kekeringan merupakan salah satu faktor lingkungan yang berdampak sangat buruk 

terhadap pertumbuhan tanaman sehingga dapat menyebabkan penurunan produksi tanaman (Jun-

Feng et al., 2010).   

Berdasarkan pemikiran tersebut, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh cekaman kekeringan pada beberapa jenis sorgum mutan BMR ditinjau dari 

pertumbuhannya. 

 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan di rumah kaca Fakultas Pertanian Universitas Andalas 

denganmenggunakan benih 3 jenis sorgum yaitu sorgum Numbu (konvensional), sorgum mutan 

BMR Bioss dan  sorgum mutan BMR G-63;   tanah, pupuk kandang,polibag, ayakan, meteran, 

jangka sorong dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) pola faktorial (3x3) dengan 6 ulangan. Faktor A adalah jenis sorgum (A1: 

Sorgum Numbu, A2: Sorgum mutan BMR Bioss, A3: Sorgum mutan BMR G-63), dan Faktor B 

adalah kadar air tanah (B1: 25%, B2: 50%, B3 : 75%). 

Media tanam yang digunakan adalah 20 kg tanah ditambah dengan pupuk kandang dan  

pupuk dasar SP36, KCl dan urea. Penanaman benih sorgum dilakukan dengan cara tugal pada 

lubang tanam. Perlakuan cekaman kekeringan dilakukan pada saattanaman telah dipelihara sampai 

berumur satu bulan. Untuk mengetahui berapa jumlah air yang harus ditambahkan pada tiap 

polibag sesuai dengan perlakuan kadar air tanah dilakukan pengukuran kadar air media (tanah) 

pada kondisi kapasitas lapang.  

Penentuan kapasitas lapang mengacu pada Hendriyani dan Setiari (2009). Pengukuran 

kapasitas lapang dilakukan dengan cara menyiapkan media tanam sebanyak 500 g dalam beberapa 

buah polibag, disiram dengan air sampai jenuh, kemudian didiamkan selama tiga hari sampai tidak 

ada lagi air yang menetes. Setelah tiga hari, ditimbang berat masing-masing polibag dan didapatkan 

berat basah (Tb). Selanjutnya tanah dioven dengan suhu 105
0 

C, selama 24 jam, sehingga 

didapatkan berat kering (Tk). Kemudian hitung kapasitas lapangnya dengan rumus: 

  
     

  
        (Islami dan Utomo, 1995) 

Hasil pengukuran kapasitas lapang tanah prapenelitian didapatkan nilai kapasitas lapang dari tanah 

yang akan digunakan adalah 37%, sehingga untuk 100% kapasitas lapang tanah 20 kg diperlukan 

air sebanyak 1480 ml.Pengambilan data pertumbuhan tanaman dilakukan pada saat panen. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Pengaruhcekamankekeringanterhadappertumbuhantanamansorgum yang 

ditelitiditunjukkanpadaTabel 1. 

 

Tabel 1.  Rataan panjang daun (cm), lebar daun (cm), jumlah daun (helai), diameter batang (mm) 

dan tinggi tanaman (cm) beberapa jenis  sorgum dengan kadar air tanah berbeda 

Peubah Faktor B1 B2 B3 Rataan SE 

Panjang daun A1 93,73 90,83 95,82 93.46
a  

 

  
A2 27,58 37,57 29,18 34.31

b 

 
A3 42,68 44,35 44,32 43.78

b 



 

Prosiding Seminar Nasional Himpunan Ilmuan Tumbuhan Pakan Indonesia Ke VII 

Banjarmasin, 5-6 November 2018 

58 

 

 
Rataan 54,67 57,58 56,44 

 

7,26 

Lebar daun A1 1,38
b 

1,18
b 

4,25
a 

2,27  

 

 
0,46 

 
A2 0,98

b 
1,53

b 
4,25

a 
2,26 

 
A3 1,57

b 
1,82

b 
1,47

b 
1,62 

 
Rataan 1,31

b 
1,51

b 
3,32

a 

 Jumlah daun A1 7,83 8,17 7,83 7.94
a  

 

 
0,71 

 
A2 4,00 4,50 4,00 4.17

b 

 
A3 5,00 5,50 5,17 5.22

b 

 
Rataan 5,61 6,06 5,67 

 Diameter batang A1 0,52 0,58 0,63 0.58
a  

 

 
0,06 

 
A2 0,17 0,27 0,22 0.22

c 

 
A3 0,32 0,37 0,28 0.32

b 

 
Rataan 0,33 0,41 0,38 

 Tinggi tanaman A1 138,2 149,8 149,8 145.94
a  

 

 
10,04 

 
A2 30,6 40,9 39,4 36.97

b 

 
A3 47,3 48,8 52,1 49.38

b 

 
Rataan 72,0 79,8 80,4 

 Keterangan: huruf kecil yang berbeda pada barisdan kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata 

(P<0,05). 

 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa secara umum tidak terjadi interaksi (P>0,05) 

antara jenis sorgum dengan kadar air tanah terhadap seluruh parameter tinggi tanaman, kecuali 

lebar daun. Faktor tunggal jenis sorgum (A) berpengaruh terhadap hampir seluruh parameter 

pertumbuhan sorgum kecuali lebar daun, sedangkan faktor kadar air tanah (B) secara umum tidak 

berpengaruh terhadap tinggi tanaman kecuali pada lebar daun. Jenis sorgum Numbu (A1) memiliki 

nilai pertumbuhan tanaman paling tinggi dibandingkan dengan jenis sorgum mutan BMR (A2 dan 

A3). Hal ini diduga karena sorgum Numbu memiliki daya tumbuh yang cukup cepat dibandingkan 

dengan jenis sorgum mutan yang merupakan hasil mutasi. Antara sorgum mutan BMR Bioss dan 

G-63 memiliki hasil pertumbuhan yang relatif sama kecuali pada diameter batang, diameter batang 

sorgum mutan BMR Bioss lebih kecil dibandingkan dengan G-63. Hal ini diasumsikan bahwa 

kedua jenis sorgum mutan BMR ini masih dalam masa adaptasi untuk pengembangan lebih lanjut. 

Kadar air tanah yang tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman menunjukkan bahwa 

masing-masing jenis sorgum memiliki kemampuan adaptasi yang cukup tinggi terhadap cekaman 

kekeringan sehingga tidak terlalu menghambat laju pertumbuhan dari masing-masing sorgum. 

Hasil ini sesuai dengan Fracasso et al. (2016)  yang menyatakan bahwa bila dibandingkan dengan 

tanaman sereal lainnya, sorgum merupakan spesies yang paling cocok untuk lingkungan yang 

rawan kekeringan.  

Interaksi antara jenis sorgum (A) dan kadar air tanah (B) hanya terlihat pada peubah lebar 

daun. Semakin tinggi kadar air tanah maka ukuran lebar daun semakin besar kecuali pada jenis 

sorgum mutan BMR G-63 (A3), sedangkan pada kadar air tanah yang rendah 25% (B1) umumnya 

ukuran lebar daun lebih kecil. Pengecilan ukuran lebar daun pada tanaman dengan kadar air yang 

rendah merupakan salah satu respon dalam menghadapi cekaman kekeringan. Hasil ini sesuai 

dengan Hussain et al. (2008) yang menyakan bahwa mitosis yang terganggu (pemanjangan dan 

perluasan sel) mengakibatkan penurunan tinggi tanaman, luas daun, dan pertumbuhan pada 

tanaman yang mengalami kekeringan. Cekaman kekeringan dapat menghambat pertumbuhan 

tanaman, salah satunya dapat dilihat pada perluasan daun, penurunan luas daun merupakan respon 

pertama tanaman terhadap kekeringan (Taiz and Zeiger, 2002).  Luas daun menurun selama 
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cekaman kekeringan akibat melambatnya proses pembelahan sel dan ukuran daun tetap kecil untuk 

meminimalkan hilangnya evapotranspirasi (Bibi et. al., 2010).  

 

 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah kadar air tanah 25% memberikan 

respon yang baik terhadap pertumbuhan sorgum mutan BMR. 
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ABSTRAK 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi (mega 

diversity country) dimana 10% keanekaragaman hayati flora dunia ditemukan di Indonesia. Salah 

satu jenis keanekaragaman hayati tumbuhan yang memiliki potensi sebagai laktagogum adalah 

daun bangun-bangun (Coleus amboinicus L.). Tanaman ini banyak tumbuh di Sumatera Utara. 

Tanaman ini dipercaya oleh masyarakat Toba selama beratus-ratus tahun, sebagai tanaman yang 

dapat memperbanyak air susu, sehingga banyak dikonsumsi oleh ibu-ibu setelah melahirkan. 

Kandungan metabolit sekunder pada tanaman bangun-bangun adalah zat besi, kalium, seng, 

karotenoid, magnesium, saponin, flavonoid dan polifenol yang berperan dalam meningkatkan 

hormon-hormon menyusui, seperti prolaktin dan oksitosin. Minyak atsiri dan senyawa flavonol 

berperan untuk melawan infeksi cacing, anti jamur dan bakteri.  Budidaya bangun-bangun dapat 

dilakukan secara vegetative dengan stek sebanyak 2 buku. 

 

Kata kunci :Bangun-bangun (Coleus amboinicusL.), laktagogum, anti  

mikroba,menghentikanpendarahan 

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi (mega diversity 

country) di dunia. Ditemukan kurang lebih  20.000 jenis tumbuhan berbunga yang tersebar di 

seluruh kepulauan Indonesia dan merupakan 10% keanekaragaman hayati flora dunia (Nugroho, 

2015; LIPI, 2014). Keanekaragaman jenis tumbuhan tersebut tersebar di hutan-hutan diseluruh 

kawasan Indonesia (Indrawanet al. 2007; Nugroho,2015).Hasil penelitian (Njurmanaet al. (2004) 

menunjukkan, bahwa kepedulian masyarakat akan keanekaragaman hayati tanaman cukup tinggi 

mengingat nilai manfaatnya menyentuh kehidupan masyarakat, yang meliputi aspek 

pendapatanekonomi, aspek konservasi ekologi, aspek sosialbudaya dan aspek spiritual. 

Keanekaragaman hayati ini berpotensi sebagai sumber daya genetik yang memiliki peranan 

penting sebagai bahan baku pangan, obat-obatan serta bahan industri. Sumber daya alam ini 

bermanfaat dalam ketahanan pangan, kesejahteraan, pembangunan berkelanjutan dan 

keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu pelestarian, perlindungan serta pemanfaatan yang 

berkelanjutan keanekaragaman hayati dapat menunjang pembangunan di Indonesia (Balthasar, 

2010). 

Salah satu jenis keanekaragaman hayati tumbuhan adalah tanaman bangun-bangun (Coleus 

amboinicus L.)yang memiliki potensi sebagai laktagogum. Tanaman ini banyak ditemukan di 

Provinsi Sumatera Utara (Sajiminet al., 2011). Daun dari tanaman bangun-bangun beraroma khas 

dan termasuk kedalam kelompok tanaman aromatik  Sejak zaman dahulu kala masyarakat Toba 

telah mengenal tanaman ini dan dikonsumsi oleh ibu-ibu yang baru melahirkan sebagai sayuran 

yang bermanfaat untuk memperbanyak air susu. Disamping itu berdasarkan hasil penelitian 

tanaman bangun-bangun juga bermanfaat sebagai laktagogum pada hewan. 

Menurut Sihombing (2006), kandungan senyawa kimia pada tanaman bangun-bangun 

diantaranya adalah zat besi dan karotenoid. Kadar FeSO4 pada daun bangun-bangun  berperan 

mailto:revisasra@unja.ac.id
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sebagai sumber besi non heme. Pada ternak, tanaman ini berfungsi untuk menyusun struktur  dan 

proses fisiologis, yang berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Beberapa jenis 

unsur mineral mikro juga terdapat pada tanaman bangun-bangun diantaranya Cu, B dan Zn. 

Mineral Zn yang berfungsi sebagai kofaktor enzim metabolisme (Tarmidi, 2009). 

Kandungan metabolit sekunder saponin, flavonoid, polifenol pada tanaman bangun-bangun 

berfungsi dalam peningkatan hormon-hormon menyusui, seperti prolaktin dan oksitosin(Damanik, 

 2001).  Menurut Darmono (2007), kekurangan atau lebih unsur mineral mikro akan menyebabkan 

gangguan sistem fisiologis ternak sehingga dapat menimbulkan penyakit defisiensi mineral.  

Disamping berpotensi sebagai laktagogum, kandungan minyak atsiri pada tanaman 

bangun-bangun bermanfaat dalam melawan infeksi cacing, anti jamur dan bakteri. Senyawa 

flavonol berperan dalam menghentikan pendarahan, senyawa saponin berperan sebagai anti 

mikroba (Mardisiswojo dan Rojakmangunsudarso, 1985; Valera et al. 2003). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode pengumpulan data berdasarkan studi literatur dan kajian pustaka yang ada di 

perpustakaan dan internet. 

  

HASIL REVIEW 

Deskripsi  Tanaman Bangun-bangun (Plectranthus amboinicus) 

Nama binomial tanaman bangun-bangun adalah Plectranthus amboinicus yang dulu 

dinamakan sebagai Coleus amboinicus. Tanaman bangun-bangun berasal dari bagian selatan dan 

timur Afrika (Aziz, 2013). Di Indonesia tanaman bangun–bangun mempunyai nama khas 

tergantung daerahnya, di Sumatera Utara dikenal dengan nama bangun-bangun atau torbangun, di 

Jawa Barat dikenal denganAjeran atau Acerang, di  Jawa daun Kucing, di Madura daun Kambing, 

di Bali Iwak dan di Timor dikenal dengan Etu (Damanik et al. 2001; Heyne 1987). Tanaman 

bangun-bangun termasuk herba sukulen semi semak tahunan dengan tinggi 100-120 cm dan tidak 

berumbi (Aziz, 2013). 

 

 Ciri-ciri dari tanaman bangun-bangun adalah batang berkayu lunak dengan tinggi batang 

100-120 cm dan tidak berumbi, memiliki batang beruas dan bentuk bulat, diameter pangkal ± 15 

mrn, tengah ± 10 mm dan ujung ± 5 rnm. Daun bangun-bangun termasuk daun tunggal, dengan 

helaian bundar telur, panjang daun ± 3,5-6 cm, pinggirnya bergerigi memiliki panjang tangkai ± 

1,5-3 cm, dan tulang daun menyirip (Gambar 1) (Heyne,  1987; Aziz, 2013). 

 

 
Gambar . Daun bangun-bangun di Fakultas Peternakanyang didatangkan dari  

Pematang Siantar (Sumatra Utara) 

 

Klasifikasi  tanaman bangun-bangun menurut Anonimus (2008) adalah sebagai berikut : 

Divisi   : Spermatophita 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dikotiledonae 

Bangsa   : Solanales 

Suku  : Labialae 
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Marga   : Coleus 

Jenis   : Coleus amboinicus L. 

 

 

Kandungan Senyawa dan Manfaat Tanaman Bangun-bangun 
 Kandungan metabolit sekunder pada bangun-bangun adalah besi, kalium, seng, karotenoid 

dan magnesium (Sihombing, 2006; Warsiki, 2009). Disamping senyawa tersebut juga terdapat 

saponin, flavonoid, polifenol yang berperan dalam peningkatan hormon-hormon menyusui, seperti 

prolaktin dan oksitosin (Damanik, 2001). 

 Kandungan senyawa seperti kalsium, besi dan karoten pada daun bangun-bangun lebih 

tinggi dibandingkan daun katuk (Sauropus androgynus) (Mahmud et al., 1990). Daun katuk telah 

terbukti mampu meningkatkan prosuksi ASI (Sa‘roni et al., 2004). Pada umumnya etnis Batak 

secara turun temurun memanfaatkan tanaman bangun-bangun dalam bentuk sayur sop untuk ibu-

ibu yang baru melahirkan yang dipercaya berkhasiat dalam peningkatan stamina ibu, produksi ASI, 

membersihkan rahim dan peningkatan berat badan bayi (Warsiki, 2009; Damanik, 2001; Damanik 

et al. 2005).  

 Bangun-bangun juga berkhasiat sebagai antipiretik, analgetik, obat batuk, sariawan dan 

obat luka (Depkes, 1989). Disamping itu daunnya mengandung beberapa macam vitamin yaitu: C, 

BI, B12, betakaroten, niacin, karvakrol,  asam- asam lemak, asam oksalat, dan serat (Duke 2000).  

Kandungan minyak atsiri fen 01 (isopropyl-obesol) pada daun bangun-bangun berpotensi sebagai 

anti septic serta memiliki aktivitas yang tinggi dalam melawan infeksi cacing (Heyne, 1987; 

Vasquez et al. 2000). Bau harum seperti oregano pada tanaman ini sering dimanfaatkan sebagai 

bahan tambahan membumbui daging dan ayam (Aziz, 2013). 

 Menurut Kaliappan (2008) dan Mangathayaru (2008) bahwa tanaman bangun-bangun juga 

mengandung beberapa macam flavonoid yaitu quercetin, apigenin, luteolin, salvigenin dan 

genkwanin. Tanaman ini juga berperan untuk antiinflamasi yang mampu menghambat respon 

inflamasi. Selain itu juga dapat bersifat anti kanker dan anti tumor. 

 

 

Perkembangbiakan Tanaman Bangun-bangun 

 Tanaman bangun-bangun mudah untuk dibudidayakan. Perkembangbiakan bangun-bangun 

pada umumnya dilakukan secara vegetative, dengan menggunakan stek batang. Stek yang 

digunakan adalah sebanyak 2 buku, dengan panjang berkisar 15-20 cm, Untuk merangsang 

mempercepa ttumbuhnya akar, maka stek direndam dalam urin sapi terlebih dahulu (Pujawati, 

2009; Supriadji et al., 1985). 

Media penanaman terdiri dari campuran tanah, pupuk kandang, dan arang sekam dengan 

perbandingan 1:1:1. Penanaman dilakukan di dalam polybag, setelah bibit berumur lebih kurang 3 

minggu dimana telah muncul 2 helai daun, siap dipindahkan kelapangan dengan jarak tanam 40 cm 

x 40 cm. Dosis pupuk kandang yang digunakanadalah15 ton/ha, atau kombinasi pupuk kandang 

sapi 5.1 ton/ha, rock phosphate (466.5 kg/ha) dan abu sekam 8.6 ton/ha) (Aziz,2013). Pemupukan 

ulang dilakukan di awal dan akhir musim hujan. Habitat yang cocok untuk pertumbuhan tanaman 

bangun-bangun adalah yang agak ternaungi (25-60% naungan). Bila terpapar langsung dengan 

sinar matahari daun akan menjadi kekuningan, menggulung dan terlihat jelek kemudia bila kurang 

terken asinar matahari, maka daun akan menjadi hijau tua dan jarang. Untuk mendapatkan lebih 

banyak pucuk maka dilakukan pemotongan bagian pucuk. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan 

pengaruh apical dominance oleh hormone auksin sehingga tunas lateral bisa tumbuh. 

Pemeliharaan terhadap tanaman bangun-bangun yang penting dilakukan yaitu penyiraman, 

penyiangan tanaman peganggu/gulma, dan pencegahan hama dan penyakit. Hama nematode 

penyebab pembengkakan akar Meloidogyne incognita (Ekawati, 2013; Aziz, 2013). 
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KESIMPULAN 

1. Kandungan metabolit sekunder pada tanaman bangun-bangun adalah zat besi, kalium, 

seng, karotenoid, magnesium, saponin, flavonoid  dan polifenol. 

2. Tanaman bangun-bangun berfungsi sebagai laktagogum, mengobati infeksi cacing, anti 

bakteri, anti jamur dan menghentikan pendarahan. 

3. Budidaya bangun-bangun dapa tdilakukansecara vegetative dengan stek sebanyak 2 buku. 
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Abstrak 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik produksi rumput gajah mini 

(Pennisteum purpureum cv Mott) yang di tanam di lahan reklamasi pasca tambang batubara pada 

pemberian pupuk NPK dan jarak tanam yang berbeda. Penelitian dilaksanakan di lahan reklamasi 

pasca tambang batubara PT Multi Harapan Utama (MHU), Jonggon, Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Metode yang digunakan adalah eksperimental yang dirancang secara acak kelompok dengan pola 

faktorial. Percobaan dilakukan pada petak penelitian ukuran 5 m x 5 m, dimana faktor I adalah 

jarak tanam, yaitu 50 cm x 100 cm, 75 cm x 100 cm, dan 100 cm x 100 cm, dan faktor II adalah 

dosis pemupukan NPK, yaitu 0 kg NPK per hektar (kontrol), 100 kg NPK ha
-1

, 200 kg NPK ha
-1

, 

dan 300 kg NPK ha
-1

. Variabel yang diamati meliputi produksi berat segar, produksi berat kering, 

jumlah anakan, dan imbangan daun dan batang. Data dianalisis dengan sidik ragam. Apabila 

terdapat perbedaan yang nyata, dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test pada taraf 5%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik produksi rumput gajah mini yang ditanam di 

lahan pasca tambang batubara sangat dipengaruhi oleh pemupukan NPK dan jarak tanam. 

Pemberian pupuk NPK hingga 300 kg ha
-1

 dan jarak tanam hingga 100 cm x 100 cm meningkatkan 

jumlah anakan per rumpun, produksi berat segar per rumpun, dan berat kering per rumpun, namun 

tidak mempengaruhi imbangan daun terhadap batang. Meskipun demikian, jarak tanam yang 

semakin lebar cenderung menurunkan produksi bahan kering per hektar per tahun. 

Kata kunci : Rumput gajah mini,  produksi, jumlah anakan, imbangan daun/batang, lahan reklamasi 

pasca tambang batubara 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Lahan pasca tambang batubara memiliki potensi yang besar sebagai usaha pengembangan 

ternak ruminansia. Pada tahun 2015 tercatat luas lahan pertambangan batubara di Kalimantan 

Timur yang telah memperoleh ijin adalah 2.932.765,502ha, yang terganggu  103.041,64 ha, dan 

yang sudah direklamasi seluas 48.991,69 ha (Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur, 

2015). Lahan yang telah direklamasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan 

sesuai dengan rencana penutupan tambang, dimana di dalamnya adalah peruntukan bagi 

pengembangan ekonomi masyarakat, termasuk pemanfaatan untuk pengembangan peternakan. 

Daru et al. (2012) menjelaskan bahwa lahan pasca tambang batubara yang telah direklamasi dan 

ditanami tanaman penutup tanah berupa rumput signal (Brachiaria decumbens) dan legume puero 

(Pueraria phaseoloides) mampu menampung 3,66 satuan ternak (ST) per hektar dengan 

pertambahan berat badan harian sebesar 556,78 g pada sapi Brahman cross. Namun pada lahan 

reklamasi pasca tambang batubara yang tidak ditanami tanaman penutup tanah yang didominasi 

oleh rumput Paspalum sp., hanya mampu menampung 0,78 ST per hektar (Daru et al., 2016). 

mailto:taufan.pd@gmail.com
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Pada lahan reklamasi pasca tambang batubara yang telah ditanami tanaman reklamasi seperti 

sengon (Paraserianthes falcataria) atau trembesi (Samanea saman) seringkali terganggu akibat 

digembalakan sapi di wilayah tersebut, terutama bila hijauannya terbatas. Sapi seringkali memakan 

kulit tanaman yang mengakibatkan tanaman reklamasi menjadi mati, sehingga program reklamasi 

yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan menjadi terganggu. Kondisi ini seringkali 

menimbulkan konflik antara masyarakat sekitar yang memanfaatkan lahan reklamasi pasca 

tambang untuk penggembalaan dengan perusahaan pertambangan. Alternatif yang dapat dilakukan 

untuk memperkecil permasalahan dalam memanfaatkan lahan pasca tambang sebagai usaha ternak 

ruminansia, terutama sapi potong, yaitu dengan cara pemeliharaan ternak secara intensif. Sapi 

dipelihara dikandang, sehingga sumber pakannya dapat berasal dari tanaman pakan yang ditanam 

disekitar kandang. Jenis tanaman pakan tersebut merupakan tanaman pakan yang tumbuh vertikal 

dan memiliki produksi yang tinggi, diantaranya rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv 

Mott). Rumput gajah mini memiliki keunggulan dalam hal  pertumbuhan dan pertumbuhan kembali 

(regrowth) yang cepat, berbulu halus, daun lembut, batang lunak, sehingga disukai ternak. Selain 

itu,  produksi hijauan tinggi dengan kandungan protein kasar 10-15% dan kandungan serat kasar 

yang rendah (Chaparro et al., 2005; Urribarri et al., 2005). Rumput gajah mini juga memiliki 

imbangan daun/batang yang tinggi (70-75%) (Sollenberger and Jones, 1989), yang 

mengindikasikan kualitas yang baik (Hoveland and Monson, 1980).  Jenis tanaman ini pada 

umumnya membutuhkan hara yang cukup tinggi, sementara kondisi lahan pasca tambang batubara 

umumnya memiliki tingkat kesuburan yang rendah. 

Umumnya lahan pasca penambangan batubara memiliki kandungan hara makro yang 

sangat rendah, terutama kandungan N, P, K, Na, dan Ca, serta tingkat kemasaman tanah yang 

tinggi (pH rendah) sehingga tidak memenuhi kebutuhan untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu 

kendala fisik yang dihadapi yakni struktur tanah yang terlalu padat, aerasi dan drainase tanah tidak 

baik, dan lambat meresap air,  serta rendahnya tingkat kesuburan tanah merupakan pembatas utama 

pada lahan reklamasi pasca tambang batubara (Margaretha, 2010).Upaya yang dapat dilakukan 

agar produktivitas dan kesuburan tanah pasca tambang dapat bertahan atau lebih ditingkatkan 

adalah dengan melakukan pemupukan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hara makro 

tanah.Penggunaan pupuk  NPK dapat meningkatkan kandungan unsur hara tanah  agar dapat 

dimanfaatkan sebagai media penanaman tanaman pakan. Selain pemupukan, jarak tanam juga 

memiliki peran yang penting dalam produksi hijauan pakan. Semakin lebar jarak tanam, 

kemungkinan persaingan akan unsur hara juga akan berkurang, namun populasi tanaman per luasan 

lahan juga berkurang yang akan berpengaruh terhadap produksi hijauan per luasan lahan. Dengan 

demikian, untuk memperoleh produksi hijauan pakan terbaik di lahan pasca tambang batubara, 

maka perlu diketahui jarak tanam dan dosis pupuk NPK yang tepat. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Percobaan dilaksanakan di lahan pasca tambang batubara PT. Multi Harapan Utama (MHU) 

Desa Jonggon, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimatana Timur. Tanah pada lahan yang 

digunakan  memiliki sifat masam dengan pH (H2O) 4,85, kandungan C-organik 0,62% (sangat 

rendah),  N total 0,08% (sangat rendah), C/N rasio 7,75 (rendah), P tersedia 40,0 mg kg
-1

  (sedang),  

K total 69 mg kg
-1

 (sangat tinggi), KTK 6,02 cmol kg-1(rendah), dan kejenuhan basa 43,52% 

(sedang), sedangkan teksturnya lempung liat berdebu. Berdasarkan sifat-sifat kimianya, maka 

status kesuburan tanahnya rendah. 

Percobaan disusun dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan pola faktorial, dimana 

faktor pertama adalah dosis pupuk NPK (P) yang terdiri atas  perlakuan p0 : dosis pupuk NPK 0 kg 

ha
-1

 (kontrol), p1 : dosis pupuk NPK 100 kg ha
-1

, p2 : dosis pupuk NPK 200 kg ha
-1

, p3 : dosis 

pupuk NPK 300 kg ha
-1

 dan faktor kedua adalah Jarak Tanam (J) yang terdiri atas perlakuan j1 : 

jarak tanam 50 cm x 100 cm, j2 : jarak tanam 75 cm x 100 cm, dan j3 : jarak tanam 100 cm x 100 
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cm. Setiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali, sehingga terdapat 60 unit percobaan. Setiap unit 

percobaan berukuran 5 m x 5 m. Variabel yang diamati meliputi jumlah anakan, berat segar, berat 

kering dan imbangan daun/batang. 

Lahan percobaan dibersihkan dari jenis tanaman lain, kemudian dilakukan pembuatan petak  

dengan ukuran 5 m x 5 m, dilakukan pencangkulan dan pembuatan guludan. Selanjutnya diberi  

pupuk dasar berupa kompos sebanyak 500 kg ha
-1

. Jarak antar guludan disesuaikan dengan 

perlakuan jarak tanam. Stek rumput gajah mini dengan panjang stek 10 cm (sekitar 5 ruas) ditanam 

miring di permukaan tanah, dimana 3 mata ruas masuk ke dalam tanah. Penanaman dilakukan 

dengan jarak tanam sesuai perlakuan jarak tanmam. Trimming dilakukan pada tanaman berumur 60 

hari setelah tanam dengan ketinggian 10 cm dari permukaan tanah. Pemupukan NPK dilakukan 

setelah trimming dengan dosis sesuai dengan perlakuan. Perhitungan jumlah anakan serta 

komponen produksi lainnya dilakukan pada tanaman berumur 40 hari setelah trimming.  

Jumlah anakan merupakan semua individu yang tumbuh pada suatu rumpun tanaman, 

sedangkan yang tumbuh pada buku tidak termasuk dalam pengamatan ini.  Berat segar diperoleh 

dari seluruh bagian vegetative tanaman yang dipanen pada 10 cm dari permukaan tanah, yang 

selanjutnya dilakukan penimbangan. Bagian tanaman yang telah dilakukan penimbangan berat 

segarnya, selanjutnya dipisahkan bagian batang dan daunnya, kemudian ditimbang dan selanjutnya 

dikering udarakan pada suhu 60 
o
C hingga beratnya konstan. Imbangan daun dan batang 

merupakan perbandingan berat antara daun terhadap batang dalam kondisi kering udara. Untuk 

memperoleh berat kering dengan cara menjumlahkan berat kering daun dan berat kering batang. 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan sidik ragam, apabila terjadi perbedaan 

yang nyata diantara perlakuan yang dicobakan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan  

pada taraf 5%. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Jumlah Anakan 

Hasil sidik ragam perlakuan dosis pupuk NPK dan jarak tanam terhadap jumlah anakan per 

rumpun rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P < 0,05), namun menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P > 0,05) dalam hal interaksinya. 

Hubungan antara dosis pupuk NPK per hektar terhadap jumlah anakan rumput gajah mini disajikan 

pada Gambar 1, sedangkan hubungan antara jarak tanam terhadap jumlah anakan disajikan pada 

Gambar 2.   

 Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2 nampak bahwa pemberian dosis pupuk NPK yang 

semakin tinggi maupun jarak tanam yang semakin lebar meningkatkan jumlah anakan rumput 

gajah mini per rumpun secara linier dari 10,38 hingga 21,19 individu per rumpun, untuk dosis 

pupuk NPK yang semakin tinggi dan dari 16,11 hingga 27,13 individu per rumpun, untuk jarak 

tanam yang semakin lebar. Kondisi ini menunjukkan bahwa hara yang tersedia di lahan pasca 

tambang batubara sangat rendah, sehingga ketika diberi pupuk NPK memberikan respon yang 

cukup tinggi terhadap jumlah anakan. Hasil penelitian Zahid et al. (2002) menunjukkan bahwa 

peningkatan dosis pupuk N memberikan peningkatan jumlah indidu tanaman rumput gajah mini 

per rumpun dari 14,3 menjadi 23,7 individu per rumpun. Pola yang sama juga ditunjukkan ketika 

jarak tanamnya semakin sempit, maka jumlah anakannnya juga semakin sedikit. Berarti ketika 

jumlah hara yang tersedia sangat terbatas dengan jarak tanam yang semakin sempit, maka akan 

terjadi persaingan dalam hal penyerapan hara yang berdampak kepada jumlah anakan yang 

semakin sedikit.  Dijelaskan oleh Sastroutomo (1990) bahwa tanaman yang tumbuh pada tingkat 

kepadatan yang rendah atau dengan kata lain jarak tanamnya lebar, maka tekanan terhadap 

pertumbuhan tanaman belum nampak.  Tekanan akan mulai nampak apabila tanaman sudah mulai 

membesar dan perakaran sudah saling menjalin. Selanjutnya Safitri et. al (2010) menyatakan 
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bahwa selama kebutuhan akan unsur hara maupun cahaya tercukupi kerapatan jarak tanam tidak 

akan menimbulkan persaingan antar tanaman sehingga proses fotosintesis lebih aktif untuk 

menunjang pemanjangan dan pembelahan sel pada daun.  

 

 
Gambar 1. 

Hubungan antara dosis pupuk NPK terhadap jumlah anakan 

 

  

Gambar 2. 

Hubungan antara jarak tanam terhadap jumlah anakan rumput gajah mini 

Produksi Berat Segar dan Berat Kering 

Hasil sidik ragam perlakuan dosis pupuk NPK maupun perlakuan jarak tanam terhadap 

produksi berat segar maupun berat kering rumput gajah mini per rumpun menunjukkan perbedaan 

yang nyata (P < 0,05), namun pada perlakuan interaksi antara dosis pupuk NPK dengan jarak 

tanam menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P > 0,05). Hubungan antara dosis pupuk NPK 
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terhadap produksi berat segar dan berat kering rumput gajah mini disajikan pada Gambar 3, 

sedangkan hubungan antara jarak tanam terhadap produksi berat segar dan berat kering rumput 

gajah mini disajikan pada Gambar 4.   

 

 

Gambar 3. 

Hubungan antara dosis pupuk NPK terhadap produksi berat segar dan berat kering  

rumput gajah mini 

 

Gambar 4.Hubungan antara jarak tanam terhadap produksi berat segar dan berat kering rumput 

gajah mini 

 

 Pemberian pupuk NPK dengan dosis 0 kg ha
-1

 hingga 300 kg ha
-1

 memberikan pola produksi 

berat segar maupun berat kering rumput gajah mini yang terus meningkat. Kondisi ini 
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menunjukkan bahwa dosis pupuk NPK sebanyak 300 kg ha
-1

 masih belum memenuhi kebutuhan 

setiap rumpun rumput gajah mini untuk berproduksi secara optimum. Status kesuburan tanah yang 

rendah pada lahan pasca tambang batubara menggambarkan sangat minimnya unsur hara yang 

diperlukan untuk pertumbuhan rumput gajah mini, sehingga kebutuhan unsur hara makro seperti N, 

P, dan K masih diperlukan lebih banyak lagi. Diketahui bahwa rumput gajah mini sangat responsif 

terhadap pemupukan dengan ketersediaan hara yang cukup dalam tanah (Zahid et al., 2002). 

Kandungan unsur hara yang berasal dari pupuk NPK yang diberikan pada tanaman dapat mensuplai 

kebutuhan nutrisi yang akan menunjang proses pertumbuhan yang sangat dibutuhkan oleh tanaman 

agar mampu memproduksi karbohidrat dan inti sel tanaman (Sandiah et al., 2011).Senyawa-

senyawa anorganik seperti air dan CO2 yang berhasil disintesis oleh tanaman digambarkan dalam 

akumulasi senyawa organik dalam bentuk berat kering tanaman. Pertambahan berat kering tersebut 

berasal dari unsur hara yang telah terserap oleh akar (Peni et al., 2004). Unsur hara nitrogen dapat 

meningkatkan berat kering secara signifikan karena berperan terhadap peningkatan luas daun dan 

pemeliharaan efisiensi fotosintesis (Cox et al., 1993; Muchow, 1988). 

Selaras dengan pola yang terjadi pada jumlah anakan, dalam produksi berat segar dan berat 

kering per rumpun juga dipengaruhi oleh lebar atau sempitnya jarak tanam. Pada jarak tanam yang 

sempit (50 cm x 100 cm) produksi rumput gajah mini secara nyata lebih rendah dibandingkan pada 

penanaman dengan jarak tanam yang lebih lebar (75 cm x 100 cm dan 100 cm x 100 cm). Dengan 

demikian, produksi rumput gajah mini per rumpun pada jarak tanam yang sempit semakin rendah. 

Berbeda dengan penelitian Kusdiana et al., (2017) di kabupaten Garut, dimana jarak tanam tidak 

memberikan pengaruh terhadap produksi segar rumput gajah mini. Kondisi lingkungan tempat 

tumbuh rumput gajah mini nampaknya berpengaruh terhadap produksinya. Menurut McIlroy 

(1977) dalam hal budidaya tanaman pakan, faktor jarak tanam sangat menetukan. Semakin sempit 

jarak tanam akan menghasilkan produksi rumput per rumpun yang lebih rendah namun akan 

menghasilkan produksi berat kering per hektar yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh populasi 

tanaman yang lebih banyak. 

Sebagaimana disajikan pada Tabel 1 bahwa produksi berat kering rumput gajah mini per 

hektar dalam satu tahun, produksinya menurun seiring dengan semakin lebarnya jarak tanam, 

meskipun secara statistik tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P > 0,05). Pada Tabel 1 juga 

menunjukkan kondisi imbangan daun terhadap batang rumput gajah mini yang tinggi, meskipun 

tidak dipengaruhi oleh dosis pupuk NPK maupun jarak tanam.  

 

Tabel 1. Rata-rata berat kering rumput gajah mini dalam 1 hektar per tahun berikut imbangan daun 

terhadap batang berdasarkan dosis pupuk NPK dan jarak tanam yang berbeda 

 

Perlakuan Rata-rata berat kering 
(Mg ha

-1
 tahun

-1
) 

Rata-rata imbangan 

daun/batang 
Pupuk NPK (kg ha

-1
)   

0     (p0) 5,18 ± 0,58 2,41 ± 0,34 
100 (p1) 7,05 ± 0,71 2,40 ± 0,35 
200 (p2) 8,15 ± 1,18 3,49 ± 0,59 
300 (p3) 10,13 ± 1,42 2,23 ± 0,35 
   
Jarak tanam    
50 cm  x 100 cm (j1) 8,79 ± 1,20 2,67 ± 0,65 
75 cm  x 100 cm (j2) 7,60 ± 0.81 2,17 ± 0,30 
100 cm x 100 cm (j3) 6,50 ± 0,93 3,06 ± 0,60 
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 Bila dibandingkan laporan Sirait (2017) rumput gajah mini yang ditanam pada jarak tanam 

50 cm x 100 cm dapat menghasilkan berat kering 43,58 Mg ha
-1

 tahun
-1

, begitu juga hasil penelitian 

Halim et al. (2013) di Malaysia dengan jarak tanam 50 cm x 100 cm dapat menghasilkan berat 

kering 55,90 Mg ha
-1

 tahun
-1

, maka dalam penelitian ini produksi berat keringnya jauh dibawah 

produksi rumput gajah mini secara umum. Rendahnya kesuburan tanah di lahan pasca tambang 

batubara merupakan penyebab rendahnya produksi rumput gajah mini di lahan pasca tambang 

batubara.   

 Meskipun produksi bahan kering rumput gajah mini di lahan pasca tambang batubara relatif 

rendah, namun imbangan daun terhadap batangnya relatif tinggi.  Dalam penelitian ini, imbangan 

daun terhadap batang berkisar antara 2,17 hingga 3,14. Bila dibandingkan hasil penelitian Halim et 

al. (2013) dengan imbangan daun terhadap batang 1,63, maka pada penelitian ini imbangan daun 

terhadap batang lebih tinggi. Beberapa penelitian pada rumput gajah (napier grass) menunjukkan 

bahwa imbangan daun terhadap batang relatif rendah, yaitu 0,87 (Halim et al. 2013), 0,93 

(Priangga et al., 2013), dan 0,63 (38,86% daun dan 61,14% batang) (Seseray et al., 2013). 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa karakteristik produksi rumput gajah 

mini yang ditanam di lahan pasca tambang batubara sangat dipengaruhi oleh pemupukan NPK dan 

jarak tanam. Pemberian pupuk NPK hingga 300 kg ha
-1

 dan jarak tanam hingga 100 cm x 100 cm 

meningkatkan jumlah anakan per rumpun, produksi berat segar per rumpun, dan berat kering per 

rumpun, namun tidak mempengaruhi imbangan daun terhadap batang. Meskipun demikian, jarak 

tanam yang semakin lebar cenderung menurunkan produksi bahan kering per hektar per tahun. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan awal legum Indigofera 

zollingeriana yang ditanam di areal perkebunan kelapa dengan jarak tanam yang berbeda. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan yang terdiri dari 

J1: jarak tanam 1,0m x 0,5m, J2: jarak tanam 1,0m x 1,0m, dan J3: jarak tanam 1,0m x 1,5m, 

masing-masing perlakuan terdiri dari 6 ulangan. Variabel yang diukur adalah laju pertumbuhan 

relatif yaitu laju pertambahan tinggi tanaman, laju pertambahan diameter batang, laju pertambahan 

jumlah cabang dan laju pertambahan jumlah daun. Hasil analisis menunjukkan bahwa perlakuan 

jarak tanam pada minggu kedelapan memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kecepatan peningkatan tinggi dan diameter batang tanaman indigofera, namun 

memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap kecepatan peningkatan jumlah 

daun dan jumlah cabang tanaman indigofera. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada minggu 

kedelapan, untuk bertambahnya 1 cm tinggi tanaman, 1 helai daun, 1 cabang, dan 1 mm diameter 

batang pada jarak tanam 1,0m x 1,0m, diperlukan waktu sekitar 0,51 hari, 4,17 hari, 2,81 hari dan 

5,26 hari. 

 

Kata Kunci : Indigofera zollingeriana, jarak tanam, laju pertumbuhan 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Ketersediaansumberproteinhewanitermasukyangberasaldariternakruminansiaperlud

idukungdenganketersediaanhijauanmakananternakyangcukupdanberkualitassepanjangtahun

.SalahsatulegumyangsangatpotensialsebagaihijauanuntukternakruminansiaadalahIndigofer

azollingerianakarenamemilikipertumbuhanyangbaikdenganproduksidannilaigiziyangtinggi.

Kadarproteinindigoferamencapai29,16%(Abdullah,2010),totalproduksibahankeringpadaum

ur88harisetelahpemangkasanmencapai5,41ton/ha/panen(AbdullahdanSuharlina,2010).Sem

akinmeluasnyapemanfaatanindigoferasebagaitanamanpakandiIndonesia,makainformasikara

kterpertumbuhanyanglengkapsepertilajupertumbuhansangatdiperlukanuntukmemilihjenisya

ngtepatsesuaidengantujuannya. 

Lajupertumbuhantanamandapatdiukurdenganmengukurtinggitanaman,jumlah 
daun,diameter batang dan lain-lain dari waktu kewaktu (Anwarudin,etal.,2003). Salah satu 

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah kondisi lingkungan. 

Lingkungantempattumbuhdapatdimanipulasisalahsatunyadenganpengaturanjaraktanam.Pen

gaturanjaraktanamberpengaruhterhadapbesarnyaintensitascahayayangmasuk.Jaraktanamme

rupakanfaktorpentingyangdapatmempengaruhikualitastanamanyangdihasilkan(Cardosoetal

.,2013).Lajupertumbuhandapatmempengaruhifasegeneratifkarenawaktuuntukmulaiberprod

uksidapatdipercepatdenganmempercepatpertumbuhannya.Lajupertumbuhanyangcepatdapat

dijadikankandidatsebagaitanamanunggul(Anwarudin,etal.,2003),sehinggapengaturanjarakt

mailto:adetelleng@gmail.com
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anamyangtepatdapatmenjadidasaruntukbudidayatanaman. 

Keterbatasanlahanuntukpenanamanhijauanpakanmerupakanmasalahumumdalampe
ngembanganternakruminansia.Seiringdenganbertambahnyapopulasipendudukmakaketersed

iaanlahanyangdapatdigunakanuntukpengembanganhijauanmakananternaksecaraekstensifse

makinberkurang,karenadigunakanuntukpengembanganpertanianpangandaninfrastrukturlainnya.Ol

ehkarenaituperluadanyaupayauntukpenyediaanlahantempattumbuhhijauanpakan.DiSulawesiUtarak

hususnyamasihtersedialahanindustrisepertikelapayangdapatdimanfaatkanuntukpengembangantana

manhijauanmakananternak.Permasalahanyangdihadapiyaitupersainganharaantaratanamanhijauanma

kananternakdantanamankelapa.Introduksitanamanlegumpakandiarealpertanamankelapadiperhadapk

andengankompetisiunsurhara.Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipengaruhjaraktanamterhadapk

elajuanpertumbuhanawaltanamanIndigoferazollingerianadiarealpertanamankelapa. 

 

2. METODE PENELITIAN 

PenelitianinimenggunakanRancanganAcakLengkapyangterdiridari3perlakuanjaraktanamyaituJ1:

1,0mx0,5m,J2:1,0mx1,0m,danJ3:1,0mx1,5m,masing-masingperlakuandiulangsebanyak6kali 

BibitlegumIndigoferazollingerianadiperolehdarilaboratoriumAgrostologiFakultasPeternak

anInstitutPertanianBogor.Bibitindigoferadisemaikandimampanpersemaiansampaiumur2minggu,s

elanjutnyatanamandipindahkankepolybagsampaiberumur8minggukemudianditanamdilahanyang

sudahdisiapkan 

Pengambilandatadilakukansetiapminggusejakpenanamandilahansampaidengan8mingguset

elahtanam.Variabelyangdiukuradalah:(1)lajupertambahantinggitanaman,(2)lajupertambahandiam

eterbatang,(3)lajupertambahandaun,dan(4)lajupertambahancabang.Lajupertumbuhan(v)indigofer

adapatdihitungdenganmengukurtinggibatang(b),diameterbatang(d),jumlahcabang(c),ataujumlahh

elaidaun(h)dibagidenganperiodewaktupenanamanindigoferadilahan(t).Secaramatematisdapatdiru

muskansebagaiberikut: 

Lt=L0+rt 

Lt=Pengukuranmingguken+2,untukn=0,2,4,6,8 

L0=Pengukuranmingguken,untukn=0,2,4,6,8 

r=Lajutumbuhataupertambahanbagiantanamanpersatuanwaktu. 

3. HASILDANPEMBAHASAN 

Hasil 

 

1. Pengaruh Perlakuan Terhadap Laju Peningkatan Tinggi Tanaman 

Pengaruh perlakuan jarak tanam terhadap laju peningkatan tinggi tanaman indigofera dapat 

dilihat pada tabel 1. Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa perlakuan jarak tanam sampai 

pada minggu keempat memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap laju 

peningkatan tinggi tanaman indigofera, sedangkan pada minggu keenam dan kedelapan perlakuan 

jarak tanam memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap laju peningkatan 

tinggi tanaman indigofera, dimana pada jarak tanam 1,0m x 1,0m laju pertumbuhannya paling 

tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa pada minggu kedelapan untuk bertambahnya 1 cm tinggi 

tanaman pada jarak tanam 1,0m x 1,0m diperlukan waktu sekitar 0,51 hari, dan pada jarak tanam 

1,0m x 1,5m diperlukan waktu sekitar 0,60 hari, sedangkan untuk jarak tanam 1,0m x 0,5m 

diperlukan 0,65 hari. 

 

 

 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Himpunan Ilmuan Tumbuhan Pakan Indonesia Ke VII 

Banjarmasin, 5-6 November 2018 

75 

 

Tabel 1. Laju pertambahan tinggi tanaman (cm/hari) 

Jarak Tanam 
Umur setelah tanam (Minggu) 
2 4 6 8 

1,0m x 0,5m 0,14
ns 

0,29
ns 

0,58
B 

1,53
B 

1,0m x 1,0m 0,15
ns 

0,38
ns 

0,84
A 

1,96
A 

1,0m x 1,5m 0,16
ns 

0,37
ns 

0,66
B 

1,68
AB 

Keterangan  : Rataan pada kolom yang sama dengan superskrip yang berbeda dalam huruf besar 

berarti berbeda sangat nyata (P<0,01). Rataan pada kolom yang sama dengan 

superskrip ns berarti berbeda tidak nyata (P>0,05) 

 

 

2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Laju Pertambahan Diameter Batang 

Pengaruh perlakuan jarak tanam terhadap laju pertambahan diameter batang tanaman 

indigofera dapat dilihat pada tabel 2.  Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa perlakuan 

jarak tanam sampai dengan minggu yang keenam memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata 

(P>0,05) terhadap laju pertambahan diameter tanaman indigofera, tetapi pada minggu kedelapan 

perlakuan jarak tanam memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap laju 

pertambahan diameter tanaman indigofera, dimana jarak tanam 1,0m x 1,0m  laju peningkatannya 

paling tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa pada minggu kedelapan untuk bertambahnya 1 mm 

diameter batang pada jarak tanam 1,0m x 1,0m diperlukan waktu sekitar 3,85 hari, dan pada jarak 

tanam 1,0m x 1,5m diperlukan waktu sekitar 4,55 hari, sedangkan untuk jarak tanam 1,0m x 0,5m 

diperlukan 5,26 hari. 

Tabel 2. Laju pertambahan diameter batang (mm/hari) 

Jarak Tanam 
Umur setelah tanam (Minggu) 
2 4 6 8 

1,0m x 0,5m 0,037
ns 

0,07
ns 

0,10
ns 

0,19
b 

1,0m x 1,0m 0,037
ns 

0,09
ns 

0,14
ns 

0,26
A 

1,0m x 1,5m 0,038
ns 

0,07
ns 

0,14
ns 

0,22
AB 

Keterangan  : Rataan pada kolom yang sama dengan superskrip yang berbeda dalam huruf besar 

berarti berbeda sangat nyata (P<0,01). Rataan pada kolom yang sama dengan 

superskrip ns berarti berbeda tidak nyata (P>0,05) 

 

 

3. Pengaruh Perlakuan Terhadap Laju Peningkatan Jumlah Daun 

Pengaruh perlakuan jarak tanam terhadap laju peningkatan jumlah daun tanaman 

indigofera dapat dilihat pada tabel 3.  Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa perlakuan 

jarak tanam sampai dengan minggu yang kedelapan memberikan pengaruh yang berbeda tidak 

nyata (P>0,05) terhadap laju peningkatan jumlah cabang tanaman indigofera. Walaupun ada 

kecenderungan sejak minggu keempat jarak tanam 1,0m x 1,0m memiliki laju peningkatan jumlah 

daun tanaman indigofera yang paling tinggi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada minggu 

kedelapan untuk bertambahnya satu cabang pada jarak tanam 1,0m x 1,0m diperlukan waktu 

sekitar 4,17 hari, dan pada jarak tanam 1,0m x 1,5m diperlukan waktu sekitar 4,35hari, sedangkan 

untuk jarak tanam 1,0m x 0,5m diperlukan 4,55 hari. 

Tabel 3. Laju pertambahan jumlah daun (helai/hari) 

Jarak Tanam 
Umur setelah tanam (Minggu) 
2 4 6 8 

1,0m x 0,5m 0,15
ns 

0,16
ns 

0,20
ns 

0,23
ns 

1,0m x 1,0m 0,15
ns 

0,17
ns 

0,22
ns 

0,24
ns 

1,0m x 1,5m 0,13
ns 

0,16
ns 

0,20
ns 

0,22
ns 

Keterangan  : Rataan pada kolom yang sama dengan superskrip ns berarti berbeda tidak nyata 

(P>0,05) 
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4. Pengaruh Perlakuan Terhadap Laju Peningkatan Jumlah cabang 

Pengaruh perlakuan jarak tanam terhadap laju peningkatan jumlah cabang tanaman 

indigofera dapat dilihat pada tabel 4. Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa perlakuan jarak 

tanam sampai dengan minggu yang kedelapan memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata 

(P>0,05) terhadap laju peningkatan jumlah daun tanaman indigofera. Walaupun ada kecenderungan 

sejak minggu keenam jarak tanam 1,0m x 1,0m memiliki laju peningkatan jumlah daun tanaman 

indigofera yang paling tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa pada minggu kedelapan untuk 

bertambahnya satu cabang pada jarak tanam 1,0m x 1,0m diperlukan waktu sekitar 2,82 hari, dan 

pada jarak tanam 1,0m x 1,5m diperlukan waktu sekitar 3,89 hari, sedangkan untuk jarak tanam 

1,0m x 0,5m diperlukan 5,18 hari.  

 

Tabel 4. Laju pertambahan jumlah cabang (cabang/hari) 

Jarak Tanam 
Umur setelah tanam (Minggu) 
2 4 6 8 

1,0m x 0,5m 0,038
ns 

0,102
ns 

0,117
ns 

0,193
ns 

1,0m x 1,0m 0,038
ns 

0,100
ns 

0,164
ns 

0,355
ns 

1,0m x 1,5m 0,036
ns 

0,086
ns 

0,129
ns 

0,257
ns 

Keterangan  : Rataan pada kolom yang sama dengan superskrip ns berarti berbeda tidak nyata 

(P>0,05) 

 

Pembahasan 

Jaraktanammempengaruhitahappertumbuhantanaman.Jarakyangmakindekat(kepadatany

anglebihtinggi)akanmeningkatkankebutuhannutrisidanterjadikompetisisinarmatahari.Kepadatany

angmeningkatjugaakanmempengaruhisuhudankelembabanlingkungan.Perubahansuhulingkungan

inimempengaruhipertumbuhandanmetabolismetanaman.Pertumbuhantanamandipengaruhiolehfak

torlingkungansepertisuhu,kelembaban,nutrisi,dancahaya.HasilpenelitianWidodoetal.,(2016)padaj

agungmanisdiperolehbahwajaraktanammempengaruhitinggitanamanpadaumur15,30,dan45hariset

elahtanam,umurtanamansaatkeluarbungajantan,umurtanamansaatkeluarbungabetina,panjangtong

koltanpakelobot,lingkarluartongkoltanpakelobot,berattongkoltanpakelobot. 

Jaraktanammempengaruhilingkunganmikro(suhu,kelembabandancahaya)danpelebaranba

tanguntukpengambilannutrisi.Dalamhalini,keduanyaruangtanamtidakcukupuntukmempengaruhil

ingkunganmikro,terutamapadaserapanharadankompetisiringan.Sebaliknya,diameterbatangdanju

mlahcabangdipengaruhiolehjaraktanam.Jaraktanammempengaruhilingkunganiklimmikrountukta

nanam,olehkarenaituterjadipeningkatkanjumlahcabangdanbertambahnyadiameter(Akbarillahdan

Hidayat,2010). Penanaman yang rapat akan menghasilkan cabang yang kecil dan kematian 

cabang bagian bawah yang lebih besar(Alcornetal.,2007). Selainitu, jarak tanam 

yangrapatakanmeningkatkanpanjangsertaketebalansel(Lassereetal.,2009) 

Jaraktanamyanglebihluasmenyebabkanpertumbuhanmediamenjadilebihluas,olehkarenaitun

utrisididalamtanahdancahayalebihbanyaktersedia.Halinimenyebabkan,diameterdantinggitanamanse

rtapertambahancabangtanamanmeningkat.Indigoferaarrectayangditanampadajaraktanamyanglebihj

arangmenghasilkandiameterbatangyanglebihbesardanjumlahcabangyanglebihbanyak(Akbarillahda

nHidayat,2010). 

 

4. KESIMPULAN 
Perlakuanjaraktanampadaminggukedelapanmemberikanpengaruhyangberbedasangatnyatat

erhadaplajupeningkatantinggidandiameterbatangtanamanindigofera,namunmemberikanpengaruhya

ngberbedatidaknyataterhadaplajupeningkatanjumlahdaundanjumlahcabangtanamanindigofera.Hasil

penelitianinimenunjukkanbahwapadaminggukedelapan,padajaraktanam1,0mx1,0m,untukbertambah

nya1cmtinggitanaman,1mmdiameterbatang,1helaidaun,dan1cabangmemerlukanwaktusekitar0,51h
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ari,3,85hari,4,17hari,dan2,82hari. 
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Karakteristik Morfologi Kalus Lamtoro (Leucaena leucocephala cv Tarramba) Teradaptasi 

pH 3.4 Hasil Iradiasi Sinar Gamma 40Gy Berdasarkan Perbedaan Sumber Sitokinin 

(Kinetin, BAP,TDZ) pada Kultur Jaringan 
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Abstrak 

 

Lamtoro merupakan tanaman leguminosa pohon dengan kandungan protein tinggi yang memiliki 

tingkat adaptasi lingkungan yang luas terhadap cekaman kering, tetapi kemampuan adaptasi 

lamtoro terhadap cekaman masam relatif terbatas. Pemutasian lamtoro melalui iradiasi sinar 

gamma dosis 40 Gy pada tingkat kalus melalui kultur jaringan menghasilkan kandidat kalus 

lamtoro teradaptasi asam pada pH 3.4. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur karakteristik 

morfologi kalus lamtoro cv Tarramba teradaptasi pH 3.4 hasil iradiasi sinar gamma 40Gy 

berdasaarkan perbedaan sumber sitokinin (kinetin, BAP, TDZ) pada kultur jaringan. Rancangan 

penelitian adalah RAL dengan 3 perlakuan perbedaan sumber sitokinin (kinetin, BAP dan TDZ) 

dan 10 ulangan. Hasil penelitian menunjukkan sumber sitokinin TDZ 0.5 ppm memberikan respon 

diameter kalus terbaik serta mampu menghasilkan tekstur kalus yang remah, tetapi menunjukkan 

respon warna kalus yang cenderung hijau muda.  

Kata kunci : Leucaena leucocephala cv Tarramba, Morfologi kalus, Teradaptasi pH 3.4, Iradiasi 

Sinar Gamma, Sitokinin 

 

PENDAHULUAN 

 

Lamtoro (Leucaena leucocephala cv Tarramba) merupakan salah satu jenis tanaman pakan 

kelompok leguminosa sumber protein dengan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap 

lingkungan kering dan tahan kutu loncat. Lamtoro mengandung komposisi zat kimia berupa 

25.90% protein kasar, 20.40% serat kasar dan 11% abu (2.3% Ca dan 0.23% P), karotin 530.000 

mg/kg dan tannin 10.15% mg/ kg (NAS 1984) dengan tingkat produktifitas tinggi (11 ton BK ha
-1

) 

dibanding kultivar lokal (8.1 ton BK ha
-1

) (Bamuallim 2011). Meskipun demikian, pertumbuhan 

tanaman lamtoro kurang baik pada pH di bawah 5 (Purwantari et al. 2005). 

 Pemuliaan tanaman bertujuan untuk mendapatkan tanaman unggul yang mampu 

beradaptasi pada berbagai kondisi lingkungan yang diharapkan. Salah satu metode pemuliaan 

tanaman adalah melalui mutasi (Mugiono et al. 2009). Mutasi merupakan suatu proses perubahan 

pada materi genetik dari suatu sel, yang mencakup perubahan pada tingkat gen, molekuler atau 

kromosom (Poehlman dan Slepper 1995). Pemuliaan tanaman merupakan suatu kegiatan mengubah 

susunan genetik individu maupun populasi tanaman untuk tujuan tertentu. Bahan mutagen yang 

sering dilakukan dalam penelitian pemuliaan diantaranya mutagen kimia dan mutagen fisik. 

Mutagen fisik salah satunya sinar gamma. Sinar gamma adalah bentuk sinar paling kuat dari bentuk 

radiasi yang diketahui, kekuatannya hampir mencapai 1 miliar kali lebih berenergi dibandingkan 

sinar-X. Penggunaan sinar gama sebagai mutagen lebih akurat dan penetrasi penyinaran ke dalam 

sel bersifat homogen (BATAN 2006). 

Pemuliaan tanaman melalui mutasi bermanfaat untuk perbaikan sebagian sifat tanaman  

dengan tidak perlu merubah sifat asli tanaman untuk tetap dipertahankan (Shu et al. 2012). Mutasi 

mailto:iprihantoro@yahoo.com
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induksi sementara ini merupakan metode pemuliaan yang paling efektif untuk perbaikan satu atau 

beberapa sifat yang tidak diinginkan (Anna et al. 2013). Salah satu sifat yang ingin ditingkatkan 

dari tanaman lamtoro var tarramba adalah ketahanan terhadap pH rendah yang membuat 

pertumbuhan dan produktivitas terganggu. Berdasarkan penelitian Manpaki et al. (2017) telah 

didapatkan kalus yang tumbuh baik pada pH 3.4 hasil iradiasi sinar gamma 40 Gy.  

Kalus merupakan kumpulan sel tanaman yang amorphous (tidak berbentuk atau belum 

terdiferensiasi) yang terbentuk dari sel-sel yang membelah terus menerus secara in vitro (Hartman 

dan Kester 1983). Kalus tersebut perlu dikembangkan menjadi tanaman baru melalu teknik 

embriogenesis somatik. Embriogenesis somatik merupakan suatu proses sel-sel somatik (baik 

haploid maupun diploid) berkembang membentuk tumbuhan baru melalui tahapan perkembangan 

embrio yang spesifik tanpa melalui fusi gamet (Williams dan Maheswara 1986). Proses 

embriogenesis dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah genotip tanaman, sumber 

eksplan, komposisi media, zat pengatur tumbuh dan keadaan fisiologi sel. Dua golongan zat 

pengatur tumbuh yang sangat penting adalah sitokinin dan auksin. Di antara jenis sitokinin untuk 

kultur jaringan adalah kinetin, BAP, TDZ dan auksin adalah NAA (Naphthalene Acetic Acid). 

Secara umum diketahui bahwa auksin dalam konsentrasi tinggi mendorong embrio somatik secara 

efektif. Pada umumnya pemberian auksin ke dalam medium padat tanpa sitokinin dapat 

menginduksi kalus embriogenik, tetapi dengan penambahan sitokinin akan meningkatkan 

proliferasi kalus embriogenik (Purnamaningsih 2002). Menurut Sapsuha et al. (2011), penambahan 

auksin berupa NAA (Naphthalene Acetic Acid) 1.5 ppm menjadikan media optimum dalam 

pertumbuhan kalus embriogenik lamtoro. 

Asam amino merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan kultur jaringan sebagai 

salah satu sumber nitrogen yang berperan dalam induksi pembentukan kalus, regenerasi tunas 

adventif, embriogenesis, dan androgenesis eksplan (Das dan Mandal 2010). Glutamin merupakan 

salah satu jenis asam amino yang paling banyak digunakan pada kultur jaringan tanaman untuk 

berbagai tujuan, baik untuk induksi pembentukan maupun pertumbuhan kalus embriogenik (Das 

dan Mandal 2010), induksi pembentukan dan proliferasi tunas (Patil et al. 2009), serta peningkatan 

kualitas (Wang et al. 2007). Penambahan glutamin pada konsentrasi 250 ppm merupakan 

konsentrasi terbaik, yakni mampu mendukung pertumbuhan volume kalus mencapai 102 mm
3
 per 

kalus dan 1,4 tunas per eksplan (Winarto 2011). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

karakteristik morfologi kalus lamtoro cv Tarramba teradaptasi pH 3.4 hasil iradiasi sinar gamma 

40Gy berdasaarkan perbedaan sumber sitokinin (kinetin, BAP, TDZ) pada kultur jaringan. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman Pakan, Bagian Ilmu dan 

Teknologi Tumbuhan Pakan dan Pastura, Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas 

Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari hingga April 

2018.  

 

Materi 

 

 Bahan yang digunakan sebagai eksplan dalam penelitian ini yaitu kalus tanaman lamtoro 

cv. Tarramba koleksi Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman Pakan, Departemen Ilmu Nutrisi dan 

Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan IPB hasil iradiasi sinar gamma dosis 40 Gy dan terseleksi 

pada media asam (pH 3.4), spirtus, alkohol 70%, natrium hipoklorit (5%, 10% dan 20%), aquades, 

zat pengatur tumbuh dengan konsentrasi larutan stok NAA 1000 ppm (1.5 ml l
-1

 ) media, agarose, 

gula, media MS (Murashige Skoog), larutan stok kinetin, larutan stok TDZ (thidiazuron), larutan 

stok BAP (Benzyl amino purine), dan glutamin. Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian 
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meliputi, botol kultur (kapasitas 100 ml), plasticwrap, alumunium foil, botol, cawan petri, laminar 

air flow, sudip, sendok, pipet volumetrik 0.5 ml, bulp, gunting, label, gelas piala, jangka sorong, 

magnetic stirer, Munsell Color Plant Tissue Book, pH meter, dan autoclave.  

 

 

Prosedur 

 

Persiapan Ruang dan Alat 

 Sterilisasi ruang dengan formalin dan kalium permanganat (KMnO4) konsentrasi 5 : 3. 

Suhu ruang diatur ±20ºC dengan pencahayaan lampu flourescent ±2298 lux selama 16 jam/hari. 

Sterilisasi alat (botol kultur, sudip, pinset, cawan petri, dan botol selai) menggunakan autoclave 

pada suhu 121ºC dengan tekanan 17.5 psi selama 15 menit.  

 

Pembuatan Media 

 Media terdiri dari media MS + NAA 1.5 ppm + Glutamin 250 ppm + Sitokinin (Kinetin, 

BAP, TDZ). Tahapan pembutan media meliputi : sebanyak Murashige Skoog 4.43 g dan gula 30 g 

dilarutkan dalam akuades 1 l dan dihomogenkan menggunakan magnetic stirer. Larutan media 

yang telah homogen ditetapkan pada pH 6.8. Selanjutnya ditambahkan agarose sebanyak 7 g l
-1

 dan 

dipanaskan hingga mendidih. Masing-masing media tersebut dimasukkan ke dalam botol kultur ± 

15 ml dan ditutup menggunakan alumunium foil. Media tanam kemudian disterilisasi 

menggunakan autoclave pada suhu 121ºC dan tekanan 17.5 psi selama 15 menit. Media yang sudah 

steril siap dipergunakan atau disimpan sesuai kebutuhan.  

 

Penanaman Eksplan pada Media Perlakuan 

 Kalus lamtoro koleksi terpilih dipotong menjadi bagian yang lebih kecil untuk ditanam 

dalam media perlakuan. Eksplan berupa potongan kalus, dipindahkan ke dalam media perlakuan 

melalui teknik subkultur dalam laminar air flow. 

 

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

 

Perlakuan 

Perlakuan penambahan kombinasi zat pengatur tumbuh yang terdiri dari auksin dan 

sitokinin (kinetin, BAP, TDZ) dan glutamin dengan rincian sebagai berikut :  

A : MS + NAA 1.5 ppm + Glutamin 250 ppm + Kinetin 0.5 ppm 

B : MS + NAA 1.5 ppm + Glutamin 250 ppm + BAP 0.5 ppm 

C : MS + NAA 1.5 ppm + Glutamin 250 ppm + TDZ 0.5 ppm 

 

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

 Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri 

dari 3 perlakuan dengan 10 ulangan. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif 

dan Rancangan Acak Lengkap yang diuji dengan analisis ragam ANOVA. Apabila pada analisis 

ragam perlakuan yang dicobakan berpengaruh nyata maka akan dilakukan analisis lanjut dengan 

Uji Jarak Berganda Duncan (DMRT). 

 

Peubah yang diamati 

 Peubah yang diamati pada penelitian meliputi : 

1. Tinggi kalus 

Pengukuran tinggi dilakukan menggunakan alat bantu jangka sorong dari bagian kalus di 

atas media hingga bagian tertinggi kalus.  

2. Diameter Kalus 

Pengukuran diameter dilakukan menggunakan alat bantu jangka sorong dari bagian bawah 

botol pada sisi terpanjang kalus. 
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3. Warna Kalus 

Warna kalus diperoleh dengan mengukur perubahan warna pada awal dan akhir 

pengamatan dengan menggunakan Munsell Color Plant Tissue Color Book. 

4. Tekstur Kalus 

Tekstur kalus diamati berdasarkan bentuk kalus yang dihasilkan dalam setiap botol. 

Tekstur kalus terdiri dari bentuk remah dimana kalus terlihat tidak padat dan bentuk 

kompak dimana tekturnya lebih padat.  

5. Viabilitas(%) 

Viabilitas kalus dihitung dengan mengukur jumlah kalus yang dapat tumbuh dengan baik 

dari awal hingga hari terakhir pengamatan. Nilai viabilitas dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

           ( )   
                                             

                                 
      

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Respon Viabilitas Kalus Lamtoro Tahan Asam terhadap Perbedaan Zat Pengatur Tumbuh 

 

 Viabilitas menggambarkan tingkat kemampuan kalus dalam beradaptasi dan bertahan 

terhadap lingkungan. Tingkat viabilitas kalus lamtoro tahan asam terhadap perbedaan zat pengatur 

tumbuh disajikan dalam Tabel 1.  

 

Tabel 1 Respon viabilitas kalus lamtoro (Leucaena leucocephala) tahan asam perbedaan zat 

pengatur tumbuh. 

Perlakuan 
Peubah A B C 
Kalus Hidup 10 10 9 
Kalus Mati 0 0 1 
Viabilitas (%) 100 100 90 
A (MS + NAA 1.5 ppm + Glutamin 250 ppm + Kinetin 0.5 ppm); B (MS + NAA 1.5 ppm + 

Glutamin 250 ppm + BAP 0.5 ppm); C (MS + NAA 1.5 ppm + Glutamin 250 ppm + TDZ 0.5 

ppm). 

  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat viabilitas kalus cukup baik yakni ≥ 90%. 

Salah satu penyebab kematiaan kalus adalah proses pencoklatan. Proses pelukaan yang diberikan 

pada eksplan saat sub kultur diduga menjadi faktor yang mempengaruhi eksplan mengalami 

pencoklatan. Kerusakan ini diakibatkan oleh senyawa fenol yang terakumulasi pada sel kemudian 

mengalami oksidasi. Hutami (2008) menjelaskan bahwa pencoklatan terjadi diakibatkan oleh 

enzim oksidase yang mengandung senyawa fenol yang disintesis dalam kondisi oksidatif ketika 

diberi pelukaan. Luka eksplan mengakibatkan terjadinya enzim dan substrat keluar dari sel 

kemudian terjadi ikatan antara hidrogen dengan protein yang diikuti dengan meningkatnya aktivitas 

fenilalanin amonia liase (PAL) yang memproduksi fenilpropanoid yang menyebabkan adanya 

pencoklatan. 

 

Respon Pertumbuhan Kalus Lamtoro Tahan Asam terhadap Perbedaan Zat Pengatur 

Tumbuh  

 

Respon pertumbuhan kalus didasarkan pada respon tinggi dan diameter kalus. 

Pertumbuhan merupakan faktor penting yang menggambarkan kemampuan berkembang kalus 

terhadap lingkungan. Kalus yang bertambah ukurannya merupakan indikator terpenuhinya 
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kebutuhan hara bagi kalus. Pengaruh kombinasi zat pengatur tumbuh jenis auksin (NAA) dan 

sitokinin (kinetin, BAP, TDZ) serta glutamin terhadap pertambahan tinggi dan diameter kalus 

tanaman lamtoro (Leucaena  leucocephala) yang telah diiradiasi sinar gamma 40 Gy dan tahan 

pada pH 3.4 disajikan pada Grafik 1. 

Pola pertumbuhan kalus terhadap perbedaan sumber sitokinin, menunjukkan respon yang 

positif terhadap tinggi kalus dari semua perlakuan seiring bertambahnya umur kalus (Grafik 1a). 

Hasil sidik ragam tinggi kalus kelompok perlakuan, tidak menunjukkan beda nyata. Hasil ini 

menunjukkan bahwa perbedaan sumber sitokinin (kinetin, BAP, TDZ) tidak berbeda terhadap 

tinggi kalus dan ketiganya dimungkinkan sebagai sumber sitokinin dalam kultur kalus lamtoro. 

Respon berbeda dihasilkan terhadap diameter kalus, yakni diameter kalus dengan sumber sitokonin 

TDZ nyata lebih lebar (p<0.05) dibandingkan perlakuan dengan sumber sitokinin lainnya (Grafik 1 

b). Hasil ini menunjukkan bahwa TDZ mempu mendukung kebutuhan sitokinin bagi kalus lamtoro 

teradaptasi asam. Hasil ini, selaras dengan Zhu et al. (2014) bahwa penambahan TDZ pada media 

kultur yang telah mengandung NAA adalah yang optimum untuk mendukung pertumbuhan kalus 

Tulipa edulis. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Gambar 1 Grafik respon pertumbuhan kalus lamtoro; (a) tinggi kalus umur 30 HST, (b) diameter 

kalus umur 30 HST 

 

 

Yelnititis (2012) menyatakan bahwa penambahan TDZ pada media yang sudah 

mengandung auksin menyebabkan kandungan zat pengatur tumbuh di dalam kalus meningkat. 
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Peningkatan tersebut menyebabkan jaringan mengalami cekaman sehingga terjadi pembelahan sel 

secara terus menerus dan akhirnya menyebabkan ukuran kalus bertambah besar. Selain itu, 

menurut Winarto (2011) penambahan glutamin dapat menginduksi pembentukan maupun 

pertumbuhan kalus embriogenik dan mampu menginduksi pembentukan dan proliferasi tunas (Patil 

et al. 2009). 
 

Respon Perubahan Warna Kalus Lamtoro Tahan Asam terhadap Perbedaan Zat Pengatur 

Tumbuh 

 

Respon warna kalus lamtoro var Tarramba teradaptasi asam pada media dengan berbagai 

kombinasi zat pengatur tumbuh dan glutamin disajikan pada Tabel 2. Hasil penelitian 

menunjukkan, bahwa perbedaan sumber sitokinin memberikan respon yang berbeda terhadap 

warna kalus. Sumber sitokinin berupa kinetin memberikan dominan respon warna yang lebih hijau 

dibandingkan perlakuan lainnya. Tingkat warna kalus paling muda dihasilkan dari perlakuan C 

(TDZ).  

Warna hijau menggambarkan tingkat klorofil kalus. Menurut Lizawati (2012) kualitas 

kalus yang baik memiliki warna yang hijau. Warna hijau pada kalus adalah akibat efek sitokinin 

dalam pembentukan klorofil. Menurut Wattimena (1992), sitokinin berperan dalam memperlambat 

proses senesensi (penuaan) sel dengan menghambat perombakan butir-butir klorofil dan protein 

dalam sel.  

 

Tabel 2 Respon perubahan warna kalus lamtoro (Leucaena leucocephala) tahan asam terhadap 

perbedaan zat pengatur tumbuh 

Perlakuan 
Perubahan Warna 
Warna Awal Persentase (%) Warna Akhir Persentase (%) 

A 5GY 6/10 70 5GY 5/8 70 
 2.5GY 8/4 30 5GY 7/10 20 

   2.5GY 9/3 10 
B 5GY 6/10 50 5GY 5/8 50 
 5GY 7/10 50 5GY 6/10 50 

   5GY 6/10 50 
C 5GY 6/10 10 5GY 8/6 10 
 5GY 7/10 90 2.5GY 9/2 30 

   2.5Y 5/6 10 

   5GY 9/6 50 

 
 

A (MS + NAA 1.5 ppm + Glutamin 250 ppm + Kinetin 0.5 ppm); B (MS + NAA 1.5 ppm + 

Glutamin 250 ppm + BAP 0.5 ppm); C (MS + NAA 1.5 ppm + Glutamin 250 ppm + TDZ 0.5 

ppm). 

 

Pencoklatan merupakan peristiwa alamiah dan proses perubahan adaptif bagian tanaman 

akibat adanya pengaruh fisik seperti pengupasan dan pemotongan. Kalus dengan warna kecoklatan 

dimungkinkan akibat adanya metabolisme senyawa fenol yang bersifat toksik dan dapat 

menghambat pertumbuhan atau bahkan menyebabkan kematian jaringan (Yusnita 2004).  

Kecenderungan kalus berwarna kuning putihan sebagai indikasi kalus yang embriogenik. 

Peterson dan Smithm(1991) mengatakan bahwa kalus yang embriogenik dicirikan dengan warna 

kalus yang putih kekuningan dan mengkilat. Glutamin memiliki peran penting dalam dediferensiasi 
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sel, proliferasi, dan menjaga potensi embriogenik eksplan (Ogita et al. 2001) dan sangat diperlukan 

untuk biosintesis asam amino, protein lain hingga auksin yang penting dalam pertumbuhan dan 

perkembangan sel tanaman (Winkel-Shirley 2001). Selanjutnya 250 ppm merupakan konsentrasi 

glutamin yang potensial memberikan pengaruh positif terhadap induksi pembentukan kalus 

(Winarto 2011). 

 

Respon Tekstur Kalus Lamtoro Tahan Asam terhadap Perbedaan Zat Pengatur Tumbuh 

 

 Struktur sel kalus dapat diamati dengan melihat tekstur pada kalus yang terbentuk. Struktur 

kalus merupakan salah satu penanda yang dipergunakan untuk menilai kualitas suatu kalus. Hasil 

tekstur kalus berdasarkan perbedaan zat pengatur tumbuh disajikan dalam Tabel 3.  

 

 

Tabel 3 Respon tekstur kalus lamtoro (Leucaena leucocephala) tahan asam terhadap perbedaan zat 

pengatur tumbuh 

 

Peubah 
 Perlakuan 

 A B C 

Tekstur Kalus (%) 
Remah 10 0 30 
Kompak 90 100 70 

A (MS + NAA 1.5 ppm + Glutamin 250 ppm + Kinetin 0.5 ppm); B (MS + NAA 1.5 ppm + 

Glutamin 250 ppm + BAP 0.5 ppm); C (MS + NAA 1.5 ppm + Glutamin 250 ppm + TDZ 0.5 

ppm). 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kalus yang terbentuk dalam penelitian ini 

didominasi dengan struktur yang kompak. Perlakuan sitokinin berupa TDZ mampu meningkatkan 

jumlah kalus bertekstur remah. Kalus dengan tekstur remah (friable), sebagai salah satu indikasi 

kualitas yang baik dan bersifat embriogenik. Struktur kalus yang remah dianggap baik karena 

memudahkan dalam pemisahan menjadi sel-sel tunggal pada kultur suspensi, di samping itu akan 

meningkatkan aerasi oksigen antar sel. Dengan demikian, dengan struktur tersebut upaya untuk 

perbanyakan dalam hal jumlah kalus yaitu melalui kultur suspensi lebih mudah (Lizawati 2012). 

Kalus bertekstur remah terbentuk akibat dari tingginya konsentrasi auksin dibandingkan dengan 

sitokinin serta penambahan asam amino (Yelnitis 2012). Menurut Zulkarnain dan Lizawati (2011) 

kalus yang bertekstur kompak diduga karena penggunaan komposisi media dan pemilihan 

kombinasi atau konsentrasi zat pengatur tumbuh dan asam amino yang kurang tepat. 

 

  
(a)      (b) 

Gambar 2. Tekstur kalus lamtoro teradaptasi asam. (a) adalah kalus bertekstur remah (friable) dan 

(b) adalah kalus bertekstur kompak (non friable) 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Sumber sitokinin TDZ 0.5 ppm memberikan respon diameter kalus terbaik serta mampu 

menghasilkan tekstur kalus yang remah, tetapi menunjukkan respon warna kalus yang cenderung 

hijau muda. 

Saran 

Saran dari penelitian ini adalah (1) perlu dilakukan optimasi level TDZ untuk dihasilkan 

dominasi kalus bertekstur remah dan bersifat embriogenik, (2) Lebih lanjut berorientasi pada 

regenerasi kalus untuk dihasilkan eksplen tanaman yang sempurna. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Anna PKL, Ying CU, Sobri H, Abdul RH, Atsusi T, Hase Y. 2013. Morpohological and 

biochemical responses of Oryza sativa L.(kultival MR 219) to ion beam irradiation. 

Journal of Zhenjiang University SCIENCE B. 4(12). 

Bamualim AM. 2011. Pengembangan teknologi pakan sapi potong di daerah semi-arid Nusa 

Tenggara. Pengembangan Inovasi Pertanian. 4(3) : 175-188. 

BATAN. 2006. Kelompok Pemuliaan Tanaman. Jakarta (ID): BATAN 

Das A, Mandal N. 2010. Enhanced development of embryogenic callus in Stevia rebaudiana Bert. 

by additive and amino acids. Biotechnol. 1-5. 

Hartman HT, Kester DE. 1983. Plant Propagation Principles and Practice. New Jersey (US): 

Prentice Hall, Inc 

Hutami, S. 2008. Masalah Pencoklatan Pada Kultur Jaringan" J. Agro Biogen 4 (2) : 83-88 

Lizawati. 2012. Induksi Kalus Embriogenik dari Eksplan Tunas Apikal Tanaman Jarak Pagar 

(Jatropha curcas L.) dengan Penggunaan 2,4 D dan TDZ (The Use Of 2,4-D and TDZ to 

Induction Embryogenic Callus from Apical Bud Explant of Physic Nut (Jatropha curcas 

L.). Fakultas Pertanian, Universitas Jambi : 1(2) 

Manpaki SJ, Karti PDM, Prihantoro I. 2017. Respon pertumbuhan eksplan tanaman Lamtoro 

(Leucaena leucocephala cv. Tarramba) terhadap cekaman kemasaman media dengan level 

pemberian aluminium melalui kultur jaringan. Jurnal Sain Peternakan Indonesia. 12(1) : 

71 – 82  

Mugiono, Lilik H, Azri KD. 2009. Perbaikan varietas cisantana dengan mutasi induksi. Jurnal 

Ilmiah Aplikasi Isotop dan Radiasi 5(2). 

Ogita S, Sasamoto H, Yeung EC, Thorpe TA. 2001. The effects of  glutamine on the 

maintenance of embryogenic cultures of Cryptomeria japonica. In Vitro Cell. Dev. Biol. 

Plant. 37:268-273 

Patil G, Patel R, Jaat R, Pattanayak A, Jain P, Srinivasan R. 2009. Glutamine Improves shoot 

morphogenesis in Chickpea (Cicer arietinum L.). Acta Physiol. Plant.  

Peterson G, Smith R. l991. Effect of abscicic acid and callus size on regeneration of American and 

international rice varieties. Plant Cell Rep 10: 35-38. 

Poehlman JM dan Sleeper DA. 1995. Breeding Field Crops (4
th

edition). Iowa State Univ. Press. 

Iowa. pp. 259- 261 

Purnamaningsih R. 2002. Regenerasi tanaman melalui ebriogenesis somatik dan beberapa gen yang 

mengendalikannya. Buletin Agrobio 5(2): 51-58. 

Purwantari ND, Prawiradiputra BR, Sajimin. 2005. Leucaena: taxonomi, adaptasi, agronomi, dan 

pemanfaatan. di dalam: Lokakarya Nasional Tanaman Pakan Ternak. 2005 Sep 16; Bogor, 

Indonesia. 



 

Prosiding Seminar Nasional Himpunan Ilmuan Tumbuhan Pakan Indonesia Ke VII 

Banjarmasin, 5-6 November 2018 

86 

 

Sapsuha Y, Soetrisno D, Kustantinah. 2011. Induksi kalus dan embriogenesis somatik in vitro pada 

Lamtoro (Leucaena leucocephala). Berita Biologi 10(5). 

Shu QY, Forster BP, Nakagawa H. 2012. Plant Mutation Breeding and Biotechnology, Joint 

FAO/IAEA Program.  

Wang HJ, Wu LH, Wang MY, Zhu YH, Tao QN, Zhang FS. 2007. Effects of amino acids 

replacing nitrate on growth, nitrate accumulation, and macroelement concentrations in Pak-

Choi (Brassica chinensis L.). Pedosphere. 17(5):595-600 

Wattimena GA, Mattjik NA. 1992. Pemuliaan tanaman secara in vitro. Dalam Tim Laboratorium 

Kultur Jaringan. Bioteknologi Tanaman. PAU Bioteknologi, Institut Pertanian Bogor. 

Williams EG, Maheswara. 1986. Somatic embryogenesis factors influencing coordinated behaviour 

of cells as on embryogenic Group. Ann. Bot. 57:  443- 462. 

Winarto B. 2011. Pengaruh glutamin dan serin terhadap kultur anter Anthurium andreanum cv. 

Tropical. J.Hort. 21(4) : 295 305  

Winkel-Shirley 2001. Flavonoid biosynthesis. A colorful model for genetics, biochemistry, cell 

biology, and biotechnology. Plant Physiol. Vol. 126 : 485-493 

Yelnititis (2012). Pembentukan kalus remah dari eksplan daun ramin (Gonystylus bancanus (Miq) 

Kurz.). Jurnal Pemuliaan Tanaman Hutan. Vol 6 (3) :, 181 - 194 

Yusnita. 2004. Kultur Jaringan. Cara memperbanyak tanaman secara efisien. Jakarta (ID) : Agro 

Media Pustaka.   

Zhu LF, Xu C, Zhu ZB, Yang HT, Guo QS, HJ Xu, HJ Ma, GH Zhao. 2014. Impact of TDZ and 

NAA on adventitious bud induction and cluster bud multiplication in Tulipa edulis. 

Journal of Chinese Materia Medica 39(16):3030-5 

Zulkarnain, Lizawati. 2011. Proliferasi Kalus dari Eksplan Hipokotil dan Kotiledon Tanaman Jarak 

Pagar (Jatrophacurcas L.) pada Pemberian 2,4-D. J Natur Ind 14 (1) : 19 -25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Himpunan Ilmuan Tumbuhan Pakan Indonesia Ke VII 

Banjarmasin, 5-6 November 2018 

87 

 

Potensi Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Yang Ditanami Rumput Gamba (Andropogon 

Gayanus) Sebagai Areal Peternakan 

E.W. Saragih
1)

, S. Bellairs
2)

 

1
Jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Papua,Jl. Gunung salju Amban-Manokwari-

Papua Barat, 98314 

Telp/Fax : (086) 085244446060, E-mail : intansaragih@gmail.com 
2
Faculty of engineering, health, science, and the environment, Charles Darwin University, 

Ellengowan road, Darwin, 0810 

 

Abstrak 

Rumput gamba (Andropogon gayanus) merupakan salah satu tanaman makanan ternak yang 

memiliki produksi dan palatabilitas yang tinggi.  Rumput ini juga dimanfaatkan sebagai tanaman 

untuk revegetasi di lahan bekas tambang di daerah selatan Australia. Penanaman rumput gamba di 

lahan bekas atas anjuran peternak karena dianggap rumput ini pakan hijauan yang disukai ternak 

dengan produksi tinggi.  Hal ini juga sesuai tujuan pemanfaatan akhir lahan bekas tambang setelah 

rehabilitasi yaitu sebagai areal peternakan.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

potensi pemanfaatan lahan bekas tambang yang ditanami rumput sebagai areal peternakan.  Metode 

penelitian dilakukan dengan cara survei lapangan,  Perhitungan produksi hijauan kering didasarkan 

pada produksi hijauan segar per meter bujursangkar.  Pengambilan sampel dilakukan pada areal 

waste rock dump dan tailing dump pada lahan bekas tambang dan padang penggembalaan alami di 

dekat lahan bekas tambang.  Perhitungan kapasitas tampung areal lahan bekas tambang di dasarkan 

pada rumus.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa rumput gamba dapat tumbuh dengan baik 

dilahan bekas tambang dengan persentase penutupan tanah berkisar antara 20-60%.  Hal ini 

menunjukkan pemanfaatan rumput gamba sebagai penutup tanah pada areal lahan bekas tambang 

cukup efektif.  Produksi bahan kering rumput gamba di lahan bekas tambang enam kali lebih tinggi 

(2465.30 ± 414,51 kg/ha) dibandingkan dengan dengan areal padang penggembalaan alami (425.46 

± 202,56 kg/ha).  Kapasitas tampung di lahan bekas tambang juga jauh lebih tinggi (0.5-4 UT/ha) 

daripada pada padang penggembalaan alami (0.06 -1 UT/ha).  Tingginya produksi hijauan dan 

kapasitas tampung menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan bekas tambang yang ditanami rumput 

gamba cukup potensial untuk pengembangan ternak ruminansia. 

Kata kunci : tambang, gamba, rumput, kapasitas tampung, penutupan tanah 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai areal peterankan sangat menjanjikan.  Ada 

beberapa alasan mengapa lahan bekas tambang cocok sebagai areal peternakan.  Pertama, kondisi 

tanah yang tidak subur dan terganggu sangat cocok untuk ditanami rumput yang tidak 

membutuhkan tanah yang subur untuk pertumbuhanya (Maczkowiack et al, 2012) sehingga tidak 

konflik dengan pemanfaatan lain seperti pertanian.  Tanah bekas lahan tambang tidak semua 

mengandung logam berat yang melampaui standar keamanan pangan.  Jika terdapat logam berat 

yang melampaui standar keamanan pangan maka terlebih dahulu dilakukan remediasi.  Sebagai 

contoh, areal bekas lahan tambang di daerah Kidston Mine di Australia yang sebelumnya 

merupakan tambang emas telah digunakan sebagai lahan peternakan setelah direhabilitasi lebih dari 

25 tahun (Bruce et al. 2003).  Hasil penelitian menunjukkan daging ternak sapi yang dipelihara di 

lahan bekas tambang tersebut aman untuk dikonsumsi.  Kedua, penanaman cover crop sebagai 

pengendali erosi merupakan praktek umum yang dilakukan perusahaan tambang (Mansyur, 2015).  

Sebagai salah satu cover crop yang umum dipakai adalah rumput yang penanamanya dapat 
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dilakukan dengan mudah dengan menyebar biji rumput.  Pertumbuhan rumput yang cepat 

dibandingkan dengan pohon menjadikan rumput sebagai penutup tanah yang cepat sehingga 

mengurangi erosi dan longsor.  Selain itu rumput akan memperbaiki struktur tanah yang akan 

menjamin pertumbuhan pohon.  Ketiga, lahan bekas tambang biasanya cukup luas dan jauh dari 

pemukiman penduduk sehingga memenuhi syarat jarak minmum peternakan dengan pemukiman 

(Mansur, 2015).  Ke empat, di beberapa negara seperti Australia dan Inggris, lahan bekas tambang 

berada di dekat areal peternakan, sehingga lebih memudahkan dalam pengelolaan lahan bekas 

tambang di masa depan apabila peruntukan lahan setelah tambang diintegrasikan sebagai lahan 

peternakan.  Ke lima, bebeberapa areal tambang sebelumnya merupakan lahan peternakan, jadi 

dianggap lebih cocok untuk mengembalikan penggunaan lahan sebagai lahan peternakan pasca 

tambang (Bell 2001). Dengan beberapa alasan di atas, maka dianggap pemanfaatan akhir areal 

bekas tambang dianggap cocok untuk peternakan.  

 

Pemanfatan lahan bekas tambang sebagai areal peternakan telah berkembang sejak beberapa 

tahun terakhir.  Namun pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai areal peternakan belum 

dimanfaatkan secara optimal.  Sebagaian usaha peternakan masih tahap uji coba dan skala kecil.  

Sejak tahun 2013 telah dikembangkan uji coba pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai lahan 

peternakan di beberapa pulau seperti Kalimantan dan Sumatera.  Beberapa perusahaan tambang 

telah mengembangkan areal bekas tambang sebagai lahan peternakan, baik dengan sistem cut and 

carry, semi intensif maupun dengan sistem penggembalaan secara langsung.  Sistem cut and carry 

menjadikan lahan bekas tambang sebagai sumber hijauan (space utilization) dimana ternaknya 

dikandangkan.  Sebagai contoh, PT Berau Coal di Kalimantan telah melakukan penanaman hijauan 

di lahan bekas tambang dan membangun integrated farm sistem (Berau Coal, 2015).  Pada sistem 

ini sapi dikandangkan dan kotoran sapi dimanfaatkan sebagai sumber energi (listrik dalam 

kandang) dan limbah sisa kotoran sebagai hasil akhir biogas digunakan sebagai pupuk untuk 

hijauan.  Beberapa perusahaan tambang telah mengelola lahan bekas tambang sebagai areal 

peternakan di Indonesia.  Beberapa perusahaan tambang yang dimanfaatakan antara lain lahan 

bekas tambang batubara (umumnya di pulau Kalimantan), timah (Kepulauan Bangka Belitung) dan 

semen (Jawa tengah) dan emas (Nusa tenggara).  Adapun beberapa perusahaan tambang yang telah 

memanfaatkan lahan bekas tambang sebagai areal peternakan antara lain: PT Gunung Bayan 

Pratamacoal Block II, PT Trubaindo Coal Mining, PT Kalimantan Prima, and PT Andaro 

Indonesiain di Kalimantan Timur.  PT Berau Coal mengembangkan sistem peternakan semi 

intensif di lahan bekas tambang.  Peternakan kambing telah dikembangkan di lahan bekas tambang 

semen dan penangkaran rusa di lahan bekas tambang emas oleh perusahaan PT ANTAM di Banten 

(Mansyur, 2015). 

 

Pada areal bekas lahan tambang yang telah direhabilitasi dengan menggunakan  rumput 

sebagai crop cover sangat cocok dijadikan sebagai areal peternakan.  Beberapa areal bekas 

tambang emas di Australia bagian selatan telah direvegetasi dengan menggunakan rumput gamba.  

Rumput ini memiliki produksi yang cukup tinggi, cocok ditanam dengan kondisi iklim dan tanah di 

daerah tropis dan disukai ternak sapi.  Rumput gamba termasuk rumput potong dan secara 

morfologi rumput ini mirip rumput raja.  Penanaman rumput gamba di areal bekas tambang 

merupakan anjuran peternak sebagai hasil konsultasi yang dilakukan pihak tambang. Dengan 

demikian, pemanfaatan akhir dari lahan bekas tambang yang ditanami rumput gamba adalah 

sebagai areal peternakan.  Hingga saat ini, integrasi daerah tambang dengan ranch peternakan yang 

ada disekitarnya belum dilakukan.  Hal ini disebabkan karena beberapa alasan termasuk belum 

tersedianya informasi produksi dan penutupan rumput gamba pada lahan tambang.  Oleh sebab itu 

penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi areal bekas tambang yang telah direvegetasi dengan 

rumput gamba sebagai areal peternaka 



 

Prosiding Seminar Nasional Himpunan Ilmuan Tumbuhan Pakan Indonesia Ke VII 

Banjarmasin, 5-6 November 2018 

89 

 

2. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan di dua areal bekas tambang (Brock Creek dan Moline) dan padang 

penggembalan alami yang dekat ke masing-masing areal bekas tambang.  Kedua lahan bekas 

tambang ini telah direvegetasi dengan rumput gamba selama kurang lebih 15 tahun.  Areal bekas 

tambang yang digunakan adalah areal waste rock dump dan tailing dam. Terdapat delapan lokasi 

penelitian yang terdiri dari 4 areal waste rock dump, 1 lokasi tailing dam dan 3 lokasi padang 

penggembalaan alami.  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik survei lapang. 

Pengamatan dilakukan pada penutupan tanah oleh rumput gamba dan produksi rumput gamba pada 

lahan bekas tambang. Perhitungan kapasitas tampung di lahan bekas tambang didasarkan pada 

produksi bahan kering rumput gamba.  Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah meteran, 

cuplikan, gunting, timbangann digital kapasitas 50 kg, karung, kamera digital, oven, amplop kertas 

besar dan alat tulis menulis.  Sedangkan bahan yang digunakan adalah rumput gamba.  Teknik 

pengambilan sampel menggunakan transek sepanjang 30 meter pada setiap lokasi penelitian di 

areal waste rock dump, tailing dump dan padang penggembalaan alami.  Tiga transek ditetapkan 

secara acak pada lokasi yang dapat diakses pada masing-masing lokasi penelitian.  Tiga cuplikan 

diambil secara acak di sepanjang transek sehingga total cuplikan pada masing-masing lokasi 

penelitian sebanyak 9 cuplikan.  Persentase penutupan  tanah oleh rumput gamba diamati dan 

pemotongan rumput gamba pada cuplikan untuk menghitung produksi rumput gamba.  

Penghitungan kapasitas tampung untuk masing-masing lokasi penelitian didasarkan pada produksi 

rumput gamba per m
2
.  

Perbedaan penutupan tanah oleh rumput gamba, produksi bahan kering dan kapasitas 

tampung antar waste rock dump, tailing dump dan padang penggembalaan alami pada dua areal 

bekas tambang  dengan tiga tipe lokasi penelitian dan delapan site pengambilan sampel dianalisis 

menggunakan General Linear Model (GLM) test.  Pada model ini yang menjadi faktor adalah areal 

bekas tambang (Tambang Brock Creek dan Moline), lokasi penelitian (waste rock dump, tailing 

dump dan padang penggembalaan alami) di dalam kedua areal bekas tambang dan yang menjadi 

fixed factor adalah site penelitian.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

3.1 Persentase penutupan tanah (%) 

Penutupan tanah oleh rumput gamba cukup baik di lahan bekas tambang.  Hal ini 

diindikasikan dengan lebih tingginya penutupan tanah oleh rumput gamba di lahan bekas tambang 

daripada pada areal padang penggembalaan alami.  Penutupan tanah berkisar antara 16-66% di 

lahan bekas tambang, sedangkan di padang penggembalaan alami berkisar antara 6-19%.  Faktor 

areal bekas tambang (Tambang 1 dan 2) tidak memberikan pengaruh nyata pada perbedaan 

penutupan tanah oleh rumput gamba.  Namun faktor lokasi penelitian (Waste rock, tailing dump 

dan padang penggembalaan alami) dan sites menunjukan perbedaan nyata dalam penutupan tanah 

(GLM, P>0.05).  Hal ini berarti penutupan tanah oleh rumput gamba pada areal tailing dam dan 

waste rock dump lebih tinggi daripada areal padang penggembalaan alami.  

Penutupan tanah oleh vegetasi pada areal bekas tambang sangatlah penting.  Hal ini 

berkaitan dengan kemamapuan vegetasi untuk mencegah erosi dan longsor pada lahan bekas 

tambang.  Penutupan vegetasi pada lahan bekas tambang akan mengurangi laju air permukaan 

tanah dan sebagai penjaring biji-bijian dan bahan-bahan organik lainya akan akan berguna untuk 

pertumbuhan tanaman dan media tanam untuk tumbuhan baru (Bailey et al. 2012; Ludwig et al. 

2004).  

Persentase penutupan rumput gamba pada tanah di lahan bekas tambang merupakan salah 

satu indikator untuk pemanfaatan akhir lahan bekas tambang sebagai areal peternakan.  Lahan 
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bekas tambang harus memilki penutupan tanah yang tinggi.  Keberadaan ternak pada lahan bekas 

tambang dapat mempengaruhi kualitas lahan bekas tambang dengan pengurangan penutupan tanah 

dan biomassa rumput.  Daru et al (2012) melaporkan bahwa frekwensi penutupan relative rumput 

signal menurun dari 39% ke 31% dengan penggembalaan intesif selama 90 hari di lahan bekas 

tambang.  Selanjutnya Silcock (1991) melaporkan bahwa ternak sapi mengurangi biomassa padang 

rumput di lahan bekas tambang yang ditanami rumput signal di Bowen Basin Queensand.  Produksi 

rumput pada lahan yang tidak digembalakan sebesar 19 ton/ha, sedangkan lahan yang 

digembalakan sebesar 7.5 ton/ha.  Dampak ternak terhadap penutupan tanah dan pengurangan 

bimassa di lahan bekas tambang harus diminimalisasi. Salah satu cara adalah dengan pemeliharaan 

ternak ruminansia kecil pada areal dengan persentasi penutupan tanah yang rendah dan ruminansia 

besar pada lahan dengan persentase penutupan tanah oleh rumput yang tinggi.  

 

 

 

Gambar 1. 

Persentase penutupan tanah oleh rumput gamba di lahan bekas tambang emas di lokasi waste rock 

dump, tailing dump di lahan bekas tambang emas dan padang penggembalaan alami. W: waste 

rock dump, T: tailing dump; A: padang penggembalaan alami, A, B, C: site; U: tanpa 

penggembalaan; G: dengan penggembalaan. 

3.2 Produksi Bahan Kering 

Produksi bahan kering (kg/ha) pada lahan bekas tambang cenderung lebih tinggi 

dibandingkan dengan padang penggembalaan alami.  Faktor areal bekas tambang (Tambang 1 dan 

2) tidak memberikan pengaruh nyata pada produksi bahan kering.  Namun faktor lokasi penelitian 

(waste rock, tailing dump dan padang penggembalaan alami) dan sites meberikan pengaruh nyata 

pada perbedaan dalam produksi bahan kering (GLM, P>0.05). Hal ini berarti terjadi perbedaan 

produksi bahan kering antara waste rock dump, tailing dump dan padang penggembalaan alami dan 

juga antar site. Produksi bahan kering pada lahan bekas tambang berkisar antara 17-43 ton/ha, 

sedangkan pada padang penggembalaan alami berkisar antara 1-13 ton/ha. Site T2Ag dan W2Ag 

memiliki produksi lebih tinggi dibandingkan site yang lain.  Hal ini mengindikasikan site yang 

mendapatkan penggembalaan cenderung memiliki produksi bahan kering yang lebih tinggi. Namun 

perlu diingat bahwa penggembalaan pada site ini sangat rendah (< 1 UT/ha).  Produksi bahan 
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kering pada areal yang digembalakan dan tidak digembalakan pada penelitian ini masih jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan yang dilaporkan Saragih (2017) dengan produksi bahan kering 

sebesar 343.13 ± 59.16 ton/ha di areal yang tidak digembalakan dan sebesar 54.92 ± 2.87 ton/ha di 

areal yang digembalakan.   

 

Perbedaan produksi rumput gamba pada lahan bekas tambang dan padang penggembalaan 

alami disebabkan beberapa hal.  Rumput gamba mendapatkan perlakuan pemupukan pada saat 

penanaman diawal revegetasi di lahan bekas tambang. Namun informasi dosis pemupukan dan 

jenis pupuk yang diberikan tidak tersedia.  Selain itu, pada masa rehabilitasi, lahan bekas tambang 

ditutupi dengan lapisan top soil setebal 60 cm dan top soil ini kaya akan bahan organik.  Hal ini 

memungkinkan tersedianya cukup unsur hara untuk pertumbuhan rumput gamba di lahan bekas 

tambang.  

Rendahnya 

produksi di 

padang 

penggemb

alaan alami 

juga 

disebabkan 

karena dua 

site dari 

padang 

penggemb

alaan alami 

merupakan 

daerah 

ranch 

dengan 

tingkat 

penggembalaan yang cukup tinggi.  Meskipun beberapa site (W2Ag dan T2g) di lahan bekas 

tambang juga digunakan sebagai penggembalaan, namun tingkat penggembalaan cukup rendah.  

Hal-hal di atas menyebabkan perbedaan produksi rumput gamba di lahan bekas tambang dan 

padang penggembalaan alami.  

 

Gambar 2. 

Produksi bahan kering rumput gamba (kg/ha) di lokasi waste rock dump, tailing dump lahan bekas 

tambang emas dan padang penggembalaan alami. W: waste rock dump, T: tailing dump; A: padang 

penggembalaan alami. A: padang penggembalaan alami, A, B, C : site; U: tanpa penggembalaan; 

G: dengan penggembalaan. 

3.3 Kapasitas Tampung 

Sejalan dengan produksi rumput gamba, tren kapasitas tampung areal bekas tambang lebih 

tinggi dibandingkan dengan padang penggembalaan alami (Gambar 3.).  Faktor areal bekas 

tambang (Tambang 1 dan 2) tidak memberikan pengaruh nyata pada kapasitas tampung.  Namun 

faktor lokasi penelitian (waste rock, tailing dump dan padang penggembalaan alami) dan sites 

memberikan pengaruh pada perbedaan nyata dalam produksi bahan kering (GLM, P>0.05).  Hal ini 

berarti tidak terjadi perbedaan kapasitas tampung antar areal bekas lahan tambang.  Namun 

kapasitas tampung berbeda antar waste rock dump, tailing dump dan padang penggembalaan alami 
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dan antar site. Kapasitas tampung pada site T2Ag memiliki kapasitas tampung yang paling tinggi, 

dibandingkan site lain di lahan bekas tambang.  

Penghitungan kapasitas tampung di lahan bekas tambang di hitung berdasarkan produksi 

bahan kering rumput gamba per meter persegi.  Areal tambang yang memiliki produksi bahan 

kering tinggi akan  tentu memiliki kapasitas tampung yang tinggi pula, demikian juga sebaliknya. 

Hal ini ditunjukan dengan kecenderungan lebih tinggi kapasitas tampung waste rock dump dan 

tailing dam dibandingkan dengan padang penggembalaan alami.  Kapasitas tampung di lahan bekas 

tambang berkisar antara 1,5-4 UT/ha, sedangkan di padang penggembalaan alami berkisar antara 

0,10-1,4 UT/ha.  Kemampuan lahan bekas tambang untuk mencukupi kebutuhan pakan hijauan 

yang tinggi menunjukkan bahwa areal ini cukup potensial untuk usaha peternakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 

Kapasitas tampung (UT/ha) di lokasi waste rock dump, tailing dump lahan bekas tambang emas 

dan padang penggembalaan alami. W: waste rock dump, T: tailing dump; A: padang 

penggembalaan alami. A: padang penggembalaan alami, A, B, C : site; U: tanpa penggembalaan; 

G: dengan penggembalaan. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penenaman rumput gamba sebagai revegetasi lahan tambang cukup efektif untuk mencegah 

erosi dan langsor.  Hal ini diindikasikan dengan penutupan tanah oleh rumput gamba yang dapat 

mencapai 60%.  Penelitian ini menunjukkan bahwa lahan bekas tambang yang ditanami rumput 

gamba sangat potensial untuk digunakan sebagai areal perternakan.  Hal ini ditunjukan dengan 

tingginya produksi dan kapasitas tampung per hektar.  Namun demikian perlu diperhatikan bahwa 

penggembalaan pada lahan bekas tambang harus memperhatikan intensitas penggembalaan dan 

daya tampung untuk menghindari kerusahan areal rehabilitasi akibat penggembalan.  

Penggembalaan dengan kapasitas tampung rendah atau sistem cut and carry merupakan alternative 

sistem penggembalaan yang cocok untuk lahan bekas tambang yang direvegetasi dengan rumput 

gamba. 
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Abstrak 

 

Salah satu cara reproduksi tumbuhan Asystasia gangetica (L.) T. Anderson adalah menggunakan 

reproduksi vegetatif melalui stek.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh 

perbedaan umur terhadap pertumbuhan dan produksi stek A. gangetica.  Penelitian dilakukan 

dengan Rancangan Acak Lengkap 3 perlakuan umur panen (50, 70 dan 90 hari) dengan 24 kali 

ulangan.  Parameter yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah ranting, berat batang, jumlah stek 

dan diameter stek pada saat panen.  Data dianalisis dengan ANOVA dan uji lanjut LSD 

menggunakan software Ri386 versi 3.3.2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan tinggi 

tanaman A. gangetica cenderung membentuk pola sigmoid berupa polynomial berderajat tiga.  

Berdasarkan penelitian ini, tanaman berumur 90 hari memiliki tinggi (128,1±12,3) dan berat batang  

terbaik (156,7±18,6) serta menghasilkan jumlah stek yang terbanyak (17,1±4,25) dan diameter stek 

terbesar (4,3±0,7).  Produksi stek A. gangetica berasal dari ranting primer dan sekunder. 

 

Kata kunci: Asystasia gangetica, pertumbuhan, produksi stek, umur panen 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Asystasia gangetica (L.) T. Anderson merupakan gulma pada lahan pertanian dan 

perkebunan namun telah digunakan sebagai pakan ternak di beberapa wilayah. A. gangetica 

memiliki kandungan protein kasar sebesar 19,3% (Adigun et al 2014) hingga 33% tergantung pada 

bagian tumbuhan yang dimanfaatkan (Putra 2018). Pemanfaatan A. gangetica sebagai pakan ternak 

ruminansia kecil sudah cukup banyak sebagai bagian dari pemangkasan gulma lahan pertanian atau 

perkebunan. 

Pemanfaatan A. gangetica secara komersial dalam jangka panjang sebagai pakan ternak 

memerlukan bahan tanam yang tersedia secara kontinyu dan terjaga kualitasnya. Bahan tanam A. 

gangetica terdiri dari biji (generatif) dan stek (vegetatif).  Perkembangbiakkan A. gangetica secara 

generatif masih memiliki daya kecambah sekitar 71% (Kumalasari et al. 2018).  Di sisi lain, 

perkembangbiakan  vegetatif memiliki beberapa keuntungan yaitu mudah dalam pemeliharaan, 

pengadaan seleksi, diperoleh tanaman baru dalam jumlah yang cukup banyak dengan induk yang 

terbatas, biaya lebih murah, penggunaan lahan pembibitan dapat di lahan sempit, dalam 

pelaksanaannya lebih cepat dan sederhana.  

Pertumbuhan tanaman pakan memiliki pola khas untuk setiap tanaman yang dapat dilihat 

dari karakter struktur dan morfogenetik tanaman tersebut (Rodrigues et al 2011).  Pertumbuhan 

batang tanaman berhubungan dengan produksi cabang dan ranting yang akan berkompetisi untuk 

mendapatkan sinar matahari (Prusinkiewicz 1998). Batang akan berpengaruh pada jumlah stek dan 

panjang yang dihasilkan dan kemampuan untuk tumbuh tanaman (Clarizky et al 2015).  Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan umur terhadap pertumbuhan dan 

produksi stek A. gangetica. 
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2. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2017 – April 2018 di Laboratorium Lapang 

Agrostologi, Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor.  Bahan yang digunakan pada penelitian 

ini adalah tanah, pupuk kandang, pupuk NPK, bibit A. gangetica. Alat yang digunakan pada 

penelitian ini adalah polybag, pita ukur/penggaris, timbangan, label, alat tulis, kamera. Penanaman 

A. gangetica dilakukan dalam polybag kapasitas media 5 kg. Media tanam yaitu terdiri dari tanah 

dicampur dengan pupuk dengan perbandingan 2:1 dan ditambahkan pula pupuk NPK sebanyak 50 

kg/ha. Dilakukan penyiraman dua kali dalam sehari agar kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi. 

Selama masa pertumbuhan tanaman A. gangetica dilakukan pengamatan dan pengukuran tinggi 

tanaman dan jumlah cabang pada setiap minggunya.  A. gangetica dipanen pada umur 50, 70 dan 

90 hari setelah tanam.  Pada saat pemanenan parameter diukur yaitu tinggi saat panen, berat segar 

batang, jumlah stek dan diameter stek.  Rancangan percobaan yang digunakan untuk adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) menurut Steel dan Torrie (1995) dengan 3 perlakuan dan 23 kali 

ulangan. Data yang diperoleh dianalisis sidik ragam (ANOVA) dengan software Ri386 3.3.2 dan 

dilakukan uji lanjut LSD jika ada perbedaan nyata. Hubungan antara variable pertumbuhan 

tanaman dengan produksi stek dianalisis dengan matriks korelasi Produk-Momen Pearson dengan 

observasi lengkap. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pertumbuhan A.gangetica 

 

Pertumbuhan tanaman A. gangetica dapat dilihat dari hasil pengukuran tinggi tanaman 

setiap 7 hari selama masa pemeliharaan (Gambar 1).  Pola pertambahan tinggi tanaman A. 

gangetica menunjukkan bentuk grafik sigmoid yang menunjukkan 3 fase pertumbuhan, yaitu 1) 

fase lag di mana pertumbuhan relatif lambat dengan jumlah sel-sel yang membelah hanya sedikit 

(0-14 hari); 2) fase log/eksponensial  di mana pertumbuhan mencapai maksimum, sel-sel aktif 

membelah dan mengalami elongasi (15-70 hari) dan 3) fase pertumbuhan lambat atau mengalami 

perubahan secara konstan (71-90 hari).  Dalam pengamatan ini, sebagian besar tanaman A. 

gangetica masih terus tumbuh secara konstan dan belum mengalami kematian.  Menurut Mendonça 

et al (2012), fase pertumbuhan yang dialami oleh setiap tanaman bisa berbeda-beda karena 

perbedaan karakter tumbuh tanaman secara spesifik. 

 
Gambar 1. Pola pertambahan tinggi tanaman A. gangetica selama 90 hari 

 

 Pola pertambahan tinggi tanaman pada Gambar 1 penting untuk menggambarkan 

kematangan atau tingkat kedewasaan tanaman dan panjang batang yang dapat digunakan untuk 
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memproduksi stek A. gangetica.  Pola khas pertumbuhan tanaman ini sangat berpengaruh pada 

daya adaptasi tanaman dalam memaksimalkan kerja daun sebagai pusat asimilasi dan suplai energi 

untuk pertumbuhan tanaman (da Silva et al 2015). Kurva pertumbuhan menunjukkan pada 

pentingnya bagian awal pertumbuhan dan kecepatan tumbuh selama penanaman.  

  

Tabel 1. Pengaruh umur tanaman A.gangetica terhadap tinggi, berat batang, jumlah ranting  

Parameter  50 HST 70 HST 90 HST 

Tinggi (cm) 106,4±12,4B 97,7±8,0B 128,1±12,3A 

Berat batang segar (g) 124,1±12,0b 63,3±5,6c 156,7±18,6a 

Jumlah ranting primer 2,6±1,1b 5,3±1,2a 2,4±1,1b 

Jumlah ranting sekunder 18,7±3,7b 27,7±6,3a 25,1±8,4ab 

Jumlah ranting tersier 15,8±4,7b 17,6±9,7b 39,9±15,1a 

 *huruf kapital pada baris yang sama menunjukkan perbedaan nyata pada taraf p>0,001 

   huruf pada baris yang sama menunjukkan perbedaan nyata pada taraf p>0,01 

 

 Umur tanaman A.gangetica berpengaruh pada tinggi dan berat batang segar yang 

dihasilkan tanaman (Tabel 1).  Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pertambahan tinggi 

A.gangetica dalam umur antara umur 50 dan 70 HST tidak berbeda nyata namun pada umur 90 

HST tinggi tanaman meningkat pesat mencapai 128,1±12,3 cm. Sedangkan berat batang A. 

gangetica menunjukkan pola yang sedikit berbeda, di mana berat batang segar pada umur 70 HST 

lebih rendah dari A. gangetica umur 50 HST.   

Pola yang berbeda tampak pada perkembangan jumlah ranting primer, sekunder  dan 

tersier.  Ranting primer adalah cabang yang tumbuh dari batang utama bibit A. gangetica, 

sedangkan ranting sekunder adalah cabang yang tumbuh dari ranting primer sedangkan ranting 

tersier tumbuh dari ranting sekunder.  Ranting primer dan sekunder yang dihasilkan A. gangetica 

umur 70 HST mencapai 5,3±1,2 lebih tinggi daripada umur 50 dan 90 HST.  Secara keseluruhan 

tampak bahwa jumlah ranting primer cenderung tetap sedangkan pertambahan ranting primer dan 

sekunder cenderung meningkat hingga sekitar umur 60 HST.   

 

 
Gambar 2. Pola pertumbuhan ranting primer, sekunder dan tersier 

 

Produksi Stek 

  

Jumlah stek yang dihasilkan pada umur 90 HST mencapai 17,1±4,3 lebih tinggi dari pada 

A.gangetica berumur 50 dan 70 HST. Namun pada diameter batang A.gangetica umur 50 HST 
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lebih rendah dari pada umur 70 dan 90 HST tidak berbeda nyata, berkisar 4,3 mm. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kualitas stek yang dihasilkan A.gangetica berumur 70 dan 90 HST relatif 

sama karena diameter stek merupakan komponen penting untuk pertumbuhan individu baru, 

terutama tinggi tanaman dan jumlah tunas individu baru yang dihasilkan (Hutasoit et al 2013).  

 

Tabel 2. Pengaruh umur tanaman A.gangetica terhadap jumlah dan diameter stek 

Parameter  50 HST 70 HST 90 HST 
Jumlah stek 6,3±1,8C 8,5±3,1B 17,1±4,3A 
Diameter stek (mm) 3,6±0,5b 4,3±0,6a 4,3±0,7a 
  

Hubungan antara umur, tinggi, jumlah ranting dengan jumlah stek yang dihasilkan 

 

 Hubungan antara umur, tinggi, jumlah ranting primer, sekunder, tersier dengan jumlah stek 

yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 3.  Hubungan antara variabel berkisar antara kecil hingga 

erat.  Umur tanaman memiliki korelasi negatif dengan pembentukan ranting primer (-0,041) yang 

menunjukkan bahwa bertambahnya umur tanaman tidak terjadi penambahan jumlah ranting primer.  

Umur tanaman memiliki korelasi sedang dengan tinggi tanaman dan pembentukan ranting 

sekunder, dan korelasi yang erat dengan jumlah stek yang dihasilkan.  

 

Tabel 3. Hasil analisis korelasi umur, tinggi, jumlah ranting primer, sekunder, tertier dan jumlah 

stek  

 Umur Tinggi 

tanaman 
Ranting 

primer 
Ranting 

sekunder 
Ranting 

tersier 
Jumlah 

stek 

Umur 1,000 0,428 -0,041 0,359 0,651 0,785 

Tinggi tanaman 0,428 1,000 -0,374  -0,089 0,312 0,483 

Ranting primer -0,041 -0,373 1,000 0,491 -0,248 -0,211 

Ranting sekunder 0,359 -0,089 0,491 1,000 0,334 0,111 

Ranting tersier 0,651 0,311 -0,248   0,334 1,000 0,528 

Jumlah stek 0,785 0,483 -0,211 0,111 0,528 1,000 

  

 Jumlah stek memiliki korelasi positif dengan umur, tinggi tanaman, ranting sekunder dan 

ranting tersier.  Korelasi jumlah stek yang dihasilkan dengan ranting primer bernilai negatif (-

0,211) hal ini karena jumlah ranting primer cenderung konstan sehingga dimungkinkan hubungan 

jumlah stek dengan ranting primer lebih terkait dengan dengan panjang ranting primer.  Jumlah 

stek memiliki korelasi kecil dengan jumlah ranting sekunder dan korelasi sedang dengan jumlah 

ranting tersier.  Hal ini berarti bahwa produksi stek secara umum banyak berasal dari ranting tersier 

yang terbentuk, terutama pada umur 90 HST. 

  

 

4. KESIMPULAN 

 

 Pertumbuhan tanaman A.gangetica hingga umur 90 hari membentuk pola sigmoid yang 

mencakup tiga fase pertumbuhan morfologi dan anatomi. Tanaman berumur 90 hari memiliki 

tinggi (128,1±12,3 cm) dan berat batang  terbaik (156,7±18,6 cm) serta menghasilkan jumlah stek 

yang terbanyak (17,1±4,25) dan diameter stek terbesar (4,3±0,7 mm).  Produksi stek A. gangetica 

dihasilkan dari ranting sekunder dan tersier. 
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Abstrak 

Permasalahan utama yang ditemui dalam pengawetan hijauan sumber protein menjadi silase adalah 

proses pembusukan akibat dari sifat buffer protein yang tinggi dalam hijauan yang mungkin 

diberkaitan dengan  rasio karbon:nitrogen (C/N) yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh rasio C/N dalam proses ensilage terhadap kualitas silage Chromolaena odorata  

yang merupakan salah satu hijauan sumber protein. Telah diuji empat perlakuan yaitu C0N = 

Chromolaeanatanpa penambahan sumber karbon (rasio C/N 14,9); CN20= Chromolaeana + tepung 

putak (Corypha gebanga) sebagai sumber karbon untuk mencapai rasio C/N 20, atau 25 (CN25) 

atau30 (CN30) menggunakan prinsip rancangan acak lengkap 4 x 3. Variabel yang diamati adalah 

profil organoleptik, proporsi yang rusak, dan kandungan  nutrisi silase. Data dianalisis 

menggunakan analysis varian untuk RAL dan perbedaan perlakuan ditentukan menggunakan 

Duncan test yang ditetapkan pada nilai Alfa 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

meninggkatkan rasio C/N hingga 30, secara nyata meningkatkan profil organoleptik, kandungan 

bahan organik, protein kasar, serta menurunkan komponen serat kasar dalam silase. Disimpulkan 

bahwa rasio C/N dalam proses pembuatan silase hijauan sumber protein sangat penting di mana 

hasil terbaik dicapai dalam penelitian ini adalah rasio C/N 30. Namun, belum dapat 

direkomendasikan sebagai rasio yang terbaik karena hingga rasio 30, tren pengaruhnya masih 

berbentuk linear. 

 

Kata kunci: Chromolaena odorata, rasio C/N, silage, hijauan sumber protein, nutrisi. 

 

 

PENDAHULUAN 

Aktivitas dekomposisi yang tinggi merupakan masalah kunci yang ditemui dalam pembuatan 

silase menggunakan bahan baku hijauan yang  mengandung protein tinggi, misalnya kelompok 

leguminosa. Proses pembusukan tersebut dipelopori oleh sifat buffer dari protein (asam-asam 

amino) dalam jaringan tanaman sumber protein sehingga menaikan pH menjadi basa (Stanbury dan 

Whitaker,1984). Padahal pH yang dikehendaki dalam pembuatan silase adalah <5 karena adanya 

aktivitas kelompok bakteri asam laktat. Pada pH tinggi, proses ensilage didominasi oleh mikroba 

pembusuk dan menurunkan kandungan nutrisi silase karena nutrisi yang ada dalam jaringan 

tanaman akan dirusak dalam proses pembusukan material organik bahan baku. Inilah menjadi 

hambatan sehingga pembuatan silage menggunakan hijauan sumber protein kurang berhasil 

dibandingkan dengan rumput-rumputan.  

Proses pembusukan yang terjadi dalam pembuatan silase hijauan sumber protein mungkin 

berkaitan dengan rasio karbon:nitrogen (C/N) yang rendah yakni berkisar 9,8-47,3 dibanding 

rumput-rumputan  yang berkisar 21,3-144,2  (Mullik dkk., 2017). Rasio C/N di bawah 20, seperti 

pada hijauan leguminosa, merupakan kondisi ideal untuk berkembangnya mikroba dekomposisi 

bukan kelompok pembentuk asam laktat, sebab setiap jenis ekosistem mikroba membutuhkan 

range rasio C/N tersendiri (Ishiwatari dan Uzaki, 1987). Untuk mikroba tanah, rasio C/N ideal 
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adalah 24 (USDA-NRCS, 2011), untuk pembuatan pupuk kompos dibutuhkan rasio C/N sebesar 25 

(Walter, 2015), sedangkan untuk mikroba penghasil gas methan dalam produksi biogas dibutuhkan 

rasio C/N berkisar 25-30 (Maishanu et al., 1991).  

Sayangnya, selama ini penelitian-penelitian pembuatan silase hanya difokuskan pada 

penambahan karbohidrat sejumlah persentase tertentu dari total bahan baku, bukan berdasarkan 

rasio C/N, sehingga belum diketahui kebutuhan rasio C/N yang ideal bagi kelompok bakteri  asam 

laktat dalam pembuatan silase terutama sumber protein.Merujuk pada uraian di atas, maka 

penelitian ini dilakukan untuk menguji efek rasio C/N dalam pembuatan silase dari Chromolaena 

odorata  yang merupakan salah satu hijauan sumber protein karena kandungan protein kasarnya 

mencapai 25% (Mullik, 2002).  

 

 

MATERI DAN METODA 

 

 Materi penelitian yang digunakan adalah hijauan Chromolaena odorata (C/N 14,9). Hijauan 

Chromolaena segar yang telah diambil dari lahan kosong di sekitar kampus Universitas Nusa 

Cendana, dicacah sepanjang 2-3 cm, dan dianginkan di atas terpal di bawah naungan selama 24 

jam. Sampel Chromolaena diambil sebelum dan sesudah pelayuan untuk menganalisis kadar air 

dan kandungan nutrisi. Kandungan bahan organik dan protein dalam sampel Chromolaena 

digunakan untuk menghitung kandungan karbon menggunakan persamaan yang dikemukakan oleh 

Jimenez dan Garcia (1997). Sumber karbon yang digunakan adalah tepung putak (Corypha 

gebanga) yang termasuk karbohidrat yang sebagian besar adalah pati (non struktural) dengan 

tingkat kelarutan sedang (rasio C/N sebesar 119,5).  

 Rancangan acak lengkap (RAL) 4 x 5 digunakan untuk menguji empat level rasio C/N yakni 

C0N= Chromolaena tanpa penambahan sumber karbon (CN20= C/N rasio 20, CN25= C/N rasio 25, 

dan CN30= C/N rasio 30. Dua puluh kontainer plastik berkapasitas 10 liter digunakan sebagai 

biofermentor/silo. Tepung putak yang digunakan memiliki rasio C/N sebesar 119,5.  Tiap kontainer 

diisi dengan 5 kg campuran Chromolaena ditambah tepung putak sesuai kebutuhan untuk 

memenuhi rasio yang diinginkan pada tiap perlakuan. Setelah pengisian, kontainer ditutup dan 

diisolasi menggunakan isolasi plastik untuk menciptakan suasana kedap udara. Kontainer yang 

telah terisi, diletakkan dalam ruangan dan dibiarkan terjadi biofermentasi pada suhu ruangan 

selama 21 hari.  

 Setelah 21 hari, kontainer dibuka, dan langsung dilakukan pengukuran suhu dan pHnya. 

Selanjutnya, produk biofermentasi dikeluarkan ke dalam wadah waskom plastik untuk dilakukan 

uji organoeptik lainnya yang meliputi bau, warna, tekstur, infestasi jamur. Uji organoleptik khusus 

untuk silase berbahan baku C. odorata menggunakan indikator-indikator yang tetapkan oleh Mullik 

(2016). Parameter nutrisi yang diukur adalah kandungan bahan kering (BK), bahan organik (BO), 

protein kasar (PK), lemak kasar (LK) dan serat kasar (SK); sedangkan aspek kecernaan yang 

diukur adalah kecernaan BK (KCBK) dan bahan organik (KCBO). Analisis kimia untuk 

menentukan kandungan nutrisi sesuai protokol AOAC (2005). 

 Data-data organoleptik dianalisis menggunakan uji Mann-Withney, sedangkan uji varians 

dilakukan untuk parameter kandungan nutrisi dan kecernaan untuk melihat pengaruh perlakuan. 

Untuk melihat perbedaan antar perlakuan dilakukan memakai uji Duncan yang ditetapkan pada 

nilai Alfa sebesar 0,05.  Perangkat lunak yang dipakai dalam analisis statistik adalah SPSS versi 

23.  

 

HASIL DAN BAHASAN 

 

Variabel organoleptik 

Peningkatan rasio C/N memiliki pengaruh positif terhadap kualitas dan organoleptik silage 

yang berbahan baku hijauan C. odorata sebagai salah satu tumbuhan sumber protein. Data yang 

disajikan dalam Tabel 1, nilai pH yang nyata lebih rendah (5,7) pada perlakuan yang memiliki rasio 
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C/N tertinggi (30) menggambarkan bahwa penambahan jumlah karbon dari tepung putak dalam 

media pembuatan silage C. odorata menyediakan karbon ekstra bagi bakteri asam laktat sehingga 

arah reaksi dalam proses ensilase menuju ke suasana asam (menurunnya pH) sesuai karakteristik 

produk fermentasi kelompok bakteri ini yakni berupa asam laktat. Penambahan sumber karbon 

memfasilitasi mikroba dalam reaksi desimilasi sebagai cara untuk menghasilkan energi melalui 

berbagai reaksi reduksi-okdidasi. Mikroba heterotrofik dapat menggunakan pasangan penerima dan 

donor elektron untuk menjalankan reaksi redoks yang menghasilkan cukup energi untuk 

pertumbuhan sel mikroba (Shuler dan Kargi, 1992).  Umumnya, kelompok bakteri asam laktat 

merupakan mikroba yang mendominasi dalam media selama proses ensilase (Yahaya et al., 2004) 

di mana asam laktat merupakan produk akhirnya (Stanbury dan Whitaker, 1984). 

Mengingat ketersediaan karbon merupakan hal yang sangat esensial dalam proses ensilase, 

terutama untuk kelompok hijauan sumber protein yang memiliki rasio C/N rendah yakni <20 

(termasuk C. odorata), maka karbon tambahan yang disediakan dari bahan pengawet sumber 

karbohidrat akan pasti memberikan efek prositif dalam mendukung pertumbuhan mikroba asam 

laktat dalam proses ensilase. Peningkatan aktivitas mikroba cenderung menaikkan suhu, dan inilah 

yang menyebabkan suhu silase yang lebih tinggi pada perlakuan yang memiliki rasio 20-30 (CN20, 

CN25, dan CN30) dibanding dengan perlakuan yang tidak diberikan tambahan sumber karbon (C0N).   

 

Tabel 1. Nilai organoleptik silase Chromolaena odoratayang tidak diberi tambahan karbon (C0N) 

atau diberika tambahan sumber karbon untuk mencapi rasio CN sebesar 20 (CN20), atau 

25 (CN25), atau 30 (CN30) 

Perlakuan 

Variabel 

pH Suhu (
°
C) Bau Warna Tekstur Rusak 

 (%) 

C0N 6,8
b
 32,4

a
 2,0

a
 1,5

a
 2,5 3 

CN20 6,3
ab 34,2

b
 2,5

ab
 2,0

ab
 2,5 3 

CN25 6,2
a 34,9

b
 3,0

b
 2,5

b
 3,0 3 

CN30 5,7
a
 35,1

b
 3,5

c
 3,0

b
 3,0 3 

SEM 0,001 0,012 0,002 0,001 0,001 0,001 

Nilai-P 0,025 0,040 0,031 0,029 0,073 0,716 

Keterangan: Superscript yang berbeda dalam kolom yang sama mengindikasikan 

adanya perbedaan dengan tingkat perbedaan sesuai nilai P; SEM= standar 

error of the means. 

 

Peningkatan rasio C/N juga secara nyata memperbaiki bau dan warna, tetapi tidak nyata 

mempengaruhi tekstur dan proporsi komponen yang rusak pada silase C. odorata. Perbaikan 

variabel organoleptik ini dapat dikatakan sebagai akibat langsung dari meningkatnya aktivitas 

mikroba pembentuk asam laktat yang difasilitasi oleh ketersediaan ekstra karbon dari tepung putak. 

Untuk variabel tingkat kerusakan, hanya sekitar 2% proporsi silase yang mengalami kerusakan 

akibat jamur dan pembusukan, hanya pada bagian permukaan saja. Tidak nyata berbeda pengaruh 

rasio C/N terhadap proporsi silase yang rusak mungkin disebabkan oleh 2 hal yaitu: (1) pemadatan 

secara sempurna dalam hal pengisian media pembuatan silase ke dalam kontainer sehingga sangat 

sedikit tersisa oksigen yang menjadi unsur yang dapat mentriger proses pembusukan akibat 

aktivitas mikroba aerob; dan (2) kehadiran berbagai senyawa metabolik sekunder dalam jaringan 

tumbuhan C. odorata (Ikhimioya et al., 2007) yang berperan sebagai agen anti jamur (Ngono-

Ngane dkk., 2006) sehingga proses pembusukan tidak terjadi secara meluas. 

 

 

 

 



 

Prosiding Seminar Nasional Himpunan Ilmuan Tumbuhan Pakan Indonesia Ke VII 

Banjarmasin, 5-6 November 2018 

102 

 

 

Kandungan Nutrisi  

Kandungan BO, PK, dan SK, serta daya cerna BK dan BO secara nyata meningkat pada 

perlakuan yang diberi tambahan sumber karbon (Tabel 2). Terjadi penurunan kandungan BK dan 

BO dalam penelitian ini dapat dipahami karena adanya senyawa organik yang digunakan oleh 

mikroba untuk berbagai keperluan selama proses fermentasi, misalnya untuk sintesis tubuh 

mikroba, serta sebagai energi (panas dan gas) dalam proses fermentasi dan metabolisme. 

Penurunan jumlah BO secara otomatis menurunkan BK karena BO merupakan komponen yang 

terhitung dalam BK.  

Bertolak belakang dengan BO dan BK, kandungan PK cenderung meningkat pada semua 

perlakuan yang mendapat tambahan sumber karbon di mana peningkatan terbesar terdapat pada 

rasio C/N sebesar 30 (CN30). Namun, tidak didapat perbedaan yang nyata antar semua kelompok 

perlakuan yang mendapat tambahan sumber karbon. Peningkatan protein kemungkinan berkaitan 

dengan meningkatnya pertumbuhan mikroba akibat penambahan karbon dari tepung putak sebagai 

sumber energi. Selain itu, kemungkinan juga aktivitas biofermentasi oleh mikroba membebaskan 

senyawa protein dari kompleks senyawa metabolik sekunder; misalnya tanin, coumarin, dan lain 

sebagainya.  

Tabel 2. Kandungan nutrisi dan daya cerna silase C. odoratayang tidak diberi tambahan karbon 

(C0N) atau diberika tambahan sumber karbon untuk mencapai rasio C/N sebesar 20 

(CN20), atau 25 (CN25), atau 30 (CN30). 

Perlakuan Kandungan nutrisi (g/kg bahan kering) Kecernaan in vitro (%) 

Bahan 

kerung 

(g/kg) 

Bahan 

Organik 

Protein 

kasar 

Lemak 

kasar 

Serat 

kasar 

Bahan 

kering 

 

Bahan 

Organik 

C0N 282 911
b
 194a 61 147

c
 61.1

a
 67.0

a
 

CN20 276 906
b
 222

ab
 67 133

b
 64

ab
 68.3

a
 

CN25 295 897
a
 240

b
 58 125

b
 68

b
 74.9

b
 

CN30 306 886
a
 258

b
 57 109

a
 70.4

b
 76.6

b
 

SEM 0.132 0.121 0.163 0.035 0.07 0.056 0.042 

Nilai-P <0.063 <0.034 <0.001 <0.137 <0.001 <0.001 <0.001 

Keterangan: Superscript yang berbeda dalam kolom yang sama mengindikasikan 

adanya perbedaan dengan tingkat perbedaan sesuai nilai P. SEM= 

standar error of the means. 

 

Kandungan lemak kasar meskipun menurun, tetapi tidak menunjukkan perbedaan nyata antar 

semua perlakuan; sedangkan SK menurun secara nyata di mana perlakuan CN30 mencapai nilai 

terrendah (10,9%) dan tertinggi pada perlakuan C0N. Penurunan SK merupakan cerminan dari 

lebih aktifnya mikroba selama proses ensilase dalam memutuskan ikatan kimia dari senyawa-

senyawa organik kompleks dalam jaringan tanaman C. odorata sehingga fraksi karbohidrat 

struktural pun menurun (Weinberg et al., 2007).  

 

Daya cerna  

Angka kecernaan BK dan BO meningkat sangat nyata seiring dengan meningkatnya rasio 

C/N. BK meningkat dari 61,1% pada kontrol menjadi 70,4% pada CN30, sedangkan kecernaan BO 

meningkat dari 67,0% pada C0N menjadi 76,6% pada CN30. Peningkatan kecernaan yang sangat 

nyata baik pada BK maupan BO menggambarkan bahwa secara fisik maupun kimia, aktivitas 

biofermentasi yang terjadi selama proses ensilase menyebabkan jaringan tanaman C. odorata lebih 

mudah dicerna. Hal ini terjadi karena suhu dan pH membuat jaringan tanaman mengalami 

peregangan serta dibarengi dengan aktitivats katalitik dari enzim-enzim yang diproduksi oleh 
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mikroba fermentatif menyebabkan terjadinya pemutusan secara kimiawi ikatan senyawa organik 

kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dihirolisis menjadi senyawa mudah larut.  

 

 

KESIMPULAN 

Dapat disimpukan bahwa, rasio C/N 30 merupakan perlakuan terbaik dalam pembuatan silase 

hijauan Chromolaena odorata yang adalah salah satu sumber protein. Namun,  rasio C/N sebesar 

30 yang diuji dalam penelitian ini mungkin belum merupakan rasio ideal karena pH respon masih 

berbentuk linear dan juga pH masih cenderung basa (>5,6). 
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ABSTRAK 

Kandungan karbohidrat struktural terutama lignin rumput Kume (Sorghum plumosum 

var.Timorense) kering relatif tinggi sehingga menurunkan nilai manfaatnya sebagai pakan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menurunkan kandungan lignin, selulosa dan hemiselulosa rumput 

Kume dengan cara hidrolisis alkali menggunakan filtrat abu sekam padi (FASP) dan penambahan 

urea dan enzim urease pada rasio yang berbeda. Metode eksperimen laboratorium menggunakan 

Rancangan acak lengkap (RAL) 6 x 3 untuk menguji 6 perlakuan yakni:RK1= Rumput Kume 

kering dipercik FASP 15% b/v dihidrolisis selama 3 jam, RK2= RK1 + urea 4%,  RK3 = RK1 + 

urea 4% + urease8% (1:2), RK4= RK1 + urea 4% + urease 12% (1:3), RK5= RK1 + urea 4% + 

urease 16% (1:4), dan RK6= RK1 + urea 4% + urease 20% (1:5). Sebagai kontrol adalah rumput 

Kume kering yang tidak dihidrolisis. Tiap unit percobaan digunakan 1 kg rumput Kume kering 

(basis bahan kering) sebagai substrat dan dihidrolisis dalam 1 silo kantong plastik selama 3 jam. 

Proses pembuatan FSAP sesuai petunjuk Dami Dato (1998). Ke dalam satu liter FASP 

ditambahkan 40g urea dan 10g kalsium karbonat sebagai sumber kalsium, 18g garam dapur sebagai 

sumber natrium, dan 2g belerang sebagai sumber sulfur. Prosedur hidrolisis dilakukan sesuai 

petunjuk Sutrisno dkk. (1986). Variabel yang diamati adalah perubahan kandungan neutral 

detergent fibre (NDF), hemiselulosa, selulosa, lignin, dan acid detergent fibre (ADF). Data yang 

diperoleh dianalisis secara statistik sesuai prosedur General linear model untuk RAL dan perbedaan 

antar perlakuan diuji menggunakan uji Duncan pada nilai α = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa peningkatan rasio urea:urease dari 1:2 hingga 1:5 sangat nyata menurunkan kandungan 

NDF sebesar 7,87-19,49%, hemiselulosa sebesar 31,10-65,72%, selulosa sebesar 15,13-

31,60%,lignin sebesar 3,97-20,16%, dan meningkatkan kandaungan ADF sebesar 8,84-13,78%; 

namun tidak ada perbedaan antara rasio 1:4 (RK5) dan 1:5 (RK6) untuk semua variabel. 

Disimpulkan bahwa, hidrolisis rumput Kume kering secara alkali menggunakan FASP dan 

ditambahi urea dan enzim urease dengan rasio 1:4 merupakan perlakuan terbaik untuk menurunkan 

kandungan NDF, hemiselulosa, selulosa, lignin, dan meningkatkan kandungan ADF dalam rumput 

Kume kering.  

 

 

PENDAHULUAN 

        Rumput Kume (Sorghum plumosum var. Timorense) merupakan salah satu rumput lokal 

andalan bagi peternakan ruminansia di Nusa Tenggara Timur (NTT) karena pada kondisi alamah 

(tanpa perlakuan) produksi biomasa yang dapat mencapai 10,5 t/ha/thn, tetapi laju pertumbuhannya 

relatif tinggi (1,05 cm/hari) dan cepat terjadi proses penuaan sehingga kandungan serat kasar akan 

meingkat tajam dari 25% pada umur 20 hari menjadi 40% pada umur 120 hari (Kamlasi dkk., 

2014).  Sementara itu, pemberian pupuk N dapat menstimulasi laju petumbuhan mencapai 2,93 

cm/hari dan produksi biomasa mencapai 12 ton bahan kering/ha/tahun (Keraf dkk., 2015).  Namun, 

kandungan komponen serat terutama lignin, cukup tinggi (7,51%) sehingga menurunkan daya 

cernanya apabila digunakan sebagai pakan dalam bentuk kering (Dami Dato, 1998). Salah satu 

teknik menurunkan kandungan karbohidrat struktural adalah hidrolisis menggunakan alkali alamiah 
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seperti filtrat abu sekam padi (FASP) sehingga memutuskan ikatan lignin dengan selulosa dan 

hemiselulosa. Dami Dato dan Ghunu (2000) menggunakan konsentrasi FASP 15% b/v dan proses 

dihidrolisis selama tiga jam pada substrat rumput Kume kering memberikan peningkatan dalam 

degradasi komponen serat (NDF, ADF, selulosa, hemiselulosa dan lignin), serta peningkatan 

kecernaan serat in vitro. Namun, hasil hidrolisis ini belum mampu meningkatkan nilai nutrisi 

substrat. Atas dasar tersebut, maka penelitian ini didesain untuk menguji efek kombinasi FASP, 

urea dan urease, di mana larutan urea berfungsi sebagai sumber nitrogen, sedangkan urease 

berfungsi sebagai katalis untuk hidrolisis urea menjadi ammonia sehingga kemungkinan turut 

meningkatkan hirolisis komponen serat dalam rumput Kume kering.  

 

MATERI DAN METODE 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Ruminansia dan Analisa Proksimat BPT. Ciawi - 

Bogor, Indonesia. Substrat yang digunakan adalah rumput Kume kering (standing hay), isi rumen 

sapi segar sebagai sumber urease, urea, dan filtrat abu sekam padi (FASP) 15% b/v. Metoda 

eksperimen laboratorium menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) untuk menguji 6 

perlakuan yang masing-masing diulang sebanyak 3 kali. Perlakuannya adalah:RK1= Rumput Kume 

kering dipercik FASP 15% b/v dihidrolisis selama 3 jam, RK2= RK1 + urea 4%,  RK3 = RK1 + 

urea 4% + urease8% (1:2), RK4= RK1 + urea 4% + urease 12% (1:3), RK5= RK1 + urea 4% + 

urease 16% (1:4), dan RK6= RK1 + urea 4% + urease 20% (1:5). Pada setiap unit percobaan 

digunakan 1 kg rumput Kume kering sebagai substrat. Proses pembuatan FASP sesuai petunjuk 

Dami Dato (1998). Ke dalam satu liter FASP ditambahkan 40g urea dan 10g kalsium karbonat 

sebagai sumber kalsium, 18g garam dapur sebagai sumber natrium, dan 2g belerang sebagai 

sumber sulfur (Sutrisno, 1983).  Prosedur hidrolisis dilakukan sesuai petunjuk Sutrisno dkk. 

(1986).  Lamanya hidrolisis adalah 3 jam, dihitung sejak mulut kantong plastik diikat. Setelah 

proses hidrolisis kantong plastik dibuka dan diukur pH-nya, diambil 200g sebagai sampel, 

dikeringkan dan diproses untuk analisis laboratorium. Analisis di laboratorium terhadap komponen 

serat (NDF, selulosa, hemiselulosa, lignin) mengikuti petunjuk Van Soest (1977) serta Close dan 

Menke (1986).  

Variabel yang diamati adalah, perubahan kandungan neutral detergent fibre (NDF), 

hemiselulosa, selulosa, lignin, dan acid detergent fibre (ADF). Data yang dikumpukan dianalisis 

secara statistik mengikuti proesdur general linear model untuk RAL dan perbedaan antar perlakuan 

dideteksi menggunakan prinsip Duncan. SPSS versi 23 dipakai sebagai alat bantu analisis.  

HASIL DAN BAHASAN 

Rumput Kume kering yang telah dihidrolisis (RKKH) pada setiap perlakuan menunjukkan 

adanya penurunan kandungan NDF, selulosa, hemiselulosa, dan lignin, tetapi terjadi kenaikan 

komponen ADF (Tabel 1). Semakin tinggi rasio urea:urease, persentase penurunan kandungan 

NDF, selulosa, hemiselulosa, lignin semakin besar. Persentase penurunan terbesar tercatat pada 

perlakuan RK6 (rasio 1:5) dan terendah pada perlakuan yang tidak diberi tambahan urea dan urease 

(RK1). Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa peningkatan rasio urea:urease diikuti dengan 

penurunan NDF, selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Namun, efeknya tidak lagi terdeteksi secara 

statistik ketika rasio urea:urease dinaikan dari 1:4 (RK5) ke 1:5 (RK6).  Hal ini mengindikasikan 

bahwa rasio urea-urease 1:4 dan 1:5 memberikan respon yang sama besar, sehingga rasio 1:4 sudah 

cukup. 
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Tabel 1. Perubahan kandungan serat rumput Kume kering yang mengalami hidrolisis alkali 

menggunakan (FASP) saja  (RK1), atau diberi tambahan urea sebesar 4% (RK2), atau 

diberi tambahan urea sebesar 4% dan urease dengan rasio 1:2 (RK3)  atau 1:3 (RK4) atau 

1:4 (RK5) atau 1:5 (RK6). 

Variabel Perlakuan 

 RK1 RK2 RK3 RK4 RK5 RK6 

 .....................................................%.............................................. 

Neutral detergent fibre -7,87 
a -11,73 

b -13,51 
c -16,15 

d -19,05 
e -19,49 

e 

Hemiselulosa -31,10 
a -42,04 

b -47,79 
c -55,61 

d -64,41 
e -65,72 

e 

Selulosa -15,13 
a -17,80 

b -20,38 
c -23,77 

d -30,00 
e -31,60 

e 

Lignin -3,97 
a -6,67 

b -12,18 
c -17,49 

d -19,86 
e -20,16 

e 

Acid detergent fibre 8,84 
a 10,09 

b 11,16 
c 12,25 

d 13,59 
e 13,78 

e 

 

Kandungan NDF 

Penurunan kandungan NDF hasil penelitian ini berkisar 7,87-19,49% lebih tinggi dari 

temuan Dami Dato (1998) sebesar 5,24-8,58% dengan perlakuan FASP saja, juga lebih tinggi dari 

temuan Katipana dkk. (2006) pada standing hay rumput Kume yang direndam cuka makan 

(konsentrasi 7,5%). Penurunan NDF mungkin karena selama proses hidrolisis, urea melepaskan 

amonia, kemudian amonia membentuk amonium hidroksida yang bersifat alkali dapat memecahkan 

ikatan lignoselulosa (Van Soest, 1994).  

Kedua jenis alkali (FASP dan urea-urease) dengan daya kerja optimum yang bersifat sinergi 

memecah lignoselulosa dalam substrat melalui proses hidrolisis yang berlangsung sempurna, dalam 

arti penambahan urea secara bersamaan dengan FASP yang diseimbangkan dengan urease 

membuat lebih banyak lagi ikatan lignoselulosa yang longgar dan/atau putus dibanding hanya 

dihidrolisis dengan FASP sendiri. Fenomena ini mengakibatkan makin tinggi daya serap air ke 

dalam jaringan substrat, kelarutan nutrisi dan juga nilai kecernaan makin meningkat termasuk 

NDF. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilaporkan oleh Kiangi et al. (1981), bahwa 

komponen serat dinding sel menurun dengan perlakuan amoniasi bila urease ditambahkan selama 

proses perlakuan.  

Kandungan hemiselulosa 

Penurunan kandungan hemiselulosa hasil penelitian ini berkisar 31,10-65,72% lebih tinggi 

dari yang diperoleh Dami Dato (1998) sebesar 19,60-31,77% dengan perlakuan FASP saja. 

Keadaan ini wajar karena hemiselulosa mudah larut dalam air apalagi dengan pelarut alkali dan 

asam, dengan demikian seyogianya kandungannya menurun akibat perlakuan alkali FASP dan 

urea-urease. Penurunan kandungan hemiselulosa pada penelitian ini karena adanya sinergisme 

FASP dengan urea-urease memutuskan ikatan serat dalam jumlah besar sehingga sebagian besar 

rantai cabang hemiselulosa terputus, akhirnya hemiselulosa terlarut semakin meningkat (Dami 

Dato, 1998). Menurunnya kandungan hemiselulosa dimungkinkan karena tingkat percabangan 

rantai-rantai hemiselulosa beragam dan beberapa dari percabangan tersebut mudah larut (Chesson 

dan Forsberg,1988). Derajat kelarutan material dinding sel akan naik dengan semakin tingginya 

konsentrasi alkali (Jayasurya, 1979). 
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Kandungan Selulosa 

Penurunan kandungan selulosa hasil penelitian ini berkisar 15,13-31,60% lebih tinggi dari 

yang diperoleh Dami Dato (1998) yang hanya mencapai 1,42-5,74% dengan perlakuan FASP saja. 

Keadaan ini dikarenakan selulosa sulit larut dalam air dibanding hemiselulosa (Sudradjat, 1979). 

Walaupun kandungan selulosa menurun tetapi persentasenya kecil dibanding hemiselulosa. 

Penurunan kandungan selulosa akibat perlakuan FASP mampu menghidrolisis atau merusak 

sebagian lignin dan hemiselulosa yang melindungi molekul selulosa, apalagi dibarengi dengan 

urea-urease secara bersinergi dan sekaligus memutuskan ikatan hidrogen baik ikatan inter maupun 

intra molekul selulosanya, sehingga selulosanya sendiri dirusak strukturnya. Dengan demikian, 

selulosa menjadi tidak terikat (bebas) dan strukturnya menjadi lunak dan mudah larut, akibatnya 

kandungan selulosa menurun.  

Chesson dan Forsberg (1988) sependapat bahwa ikatan lignoselulosa lebih kuat dan selulosa 

itu sendiri merupakan homopolisakarida linier yang tidak bercabang, sehingga lebih sukar larut 

dibanding hemiselulosa. Ikatan hidrogen antar molekul selulosa yang sangat kuat tersebut hanya 

dapat hancur oleh asam dan basa kuat (Morrison, 1979). Pada penelitian ini, diakui bahwa aktivitas 

FASP dan urea sebagai alkali kuat tidak sebanding dengan aktivitas asam dan basa kuat sintetis, 

sehingga wajar bila penurunan kandungan selulosa lebih rendah dibanding hemiselulosa, tetapi 

harapannya minimal ikatan hidrogen dalam selulosa tersebut renggang. 

Kandungan Lignin 

 Penurunan kandungan lignin hasil penelitian ini berkisar 3,97-20,16% lebih tinggi dari hasil 

yang diperoleh Dami Dato (1998) yaitu mencapai 2,40-20,28% dengan perlakuan FASP saja. 

Perbedaan ini disebabkan adanya tambahan sinergi FASP, urea dan urease lebih efektif 

memutuskan ikatan lignoselulosa dibanding perlakuan Dami Dato (1998) yang hanya 

menggunakan FASP. Menurut Harkin (1973), ada tiga hal yang dilakukan alkali yakni: (1) 

membengkakkan serat; (2) memutuskan ikatan lignin karbohidrat yang labil terhadap alkali (benzil 

ester dan benzil eter yang bebas terhadap p-hidroksi yang dapat diubah menjadi quinon metida); 

dan (3) melarutkan beberapa fragmen lignin yang juga sama pada ikatan protein atau cynamat. 

Kandungan ADF 

Bertolak belakang dengan tiga komponen serat lainnya, kandungan ADF nyata meningkat 

seiring peningkatan urea:urease, tetapi tidak terdapat perbedaan antara rasio 1:4 (RK5) dan 1:5 

(RK6). Peningkatan kandungan ADF hasil penelitian ini berkisar 8,84-13,78% lebih tinggi dari 

yang diperoleh Dami Dato (1998) sebesar 5,04-9,37% dengan perlakuan FASP saja. Ini 

membuktikan bahwa alkali alamiah FASP saja belum cukup untuk mengeksploitasi potensi rumput 

Kume kering sebagai pakan alternatif. Upaya pengolahan lanjutan oleh Ghunu dkk. (2001) yang 

menambahkan urea-urease pada substrat dan lama pemeraman yang sama mendapatkan hasil yang 

kontradiktif dengan kedua hasil penelitian di atas, yakni dengan perlakuan FASP konsentrasi 15% 

b/v bersamaan dengan 5% urea dan 10% urease dari kacang kedelai (rasio 1:2), kandungan ADF 

55,03%. Ketika level urea ditingkatkan menjadi 10 dan 15% dengan rasio yang sama (1:2), 

kandungan ADF menurun menjadi 52,30 dan 52,06%, berarti terjadi penurunan sebesar 4,96 dan 

5,40%. Perbedaan-perbedaan ini disebabkan level dan rasio urea-urease, serta sumber urease 

eksogen. Aktivitas urease dari kacang kedelai lebih tinggi dibanding isi rumen, tetapi karena 

kacang kedelai adalah bahan pangan, maka alternatif menggantikannya dengan limbah RPH 

menjadi pilihan yang sangat ekonomis. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Sudradjat (1979) yang mengemukakan bahwa 

selulosa merupakan komponen ADF yang sulit larut dalam air dibanding hemiselulosa, sehingga 

meningkatnya kandungan ADF setelah mengalami hidrolisis lebih diakibatkan oleh ikatan 

lignoselulosa banyak yang longgar dan/atau putus sehingga selulosa menjadi lebih banyak terdapat 
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dalam bentuk bebas. Peningkatan kandungan ADF yang diperoleh pada penelitian ini juga 

kontradiktif dengan Khan et al. (1999) ketika urease yang bersumber dari tepung kacang kedelai 

dan tepung kacang buncis diberikan bersamaan dengan urea pada jerami padi efektif perubahannya 

menurunkan kandungan ADF. Kontradiksi ini lebih disebabkan oleh FASP yang pada penelitian ini 

berfungsi sebagai alkali telah bereaksi secara optimal pada konsentrasi 15% b/v menyerang ikatan-

ikatan serat substrat menyebabkan komponen ADF meningkat, sebaliknya komponen ADS 

(hemiselulosa terlarut) menurun.  

Simpulan 

Nilai manfaat rumput Kume kering dapat ditingkatkan dengan perlakuan hidrolisis alkali 

menggunakan FASP dan ditambahi urea dan enzim urease dengan rasio 1:4 merupakan perlakuan 

terbaik karena secara nyata menurunkan kanndungan serat dalam rumput Kume kering yakni 

lignin, hemiselulosa, dan selulosa.  
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ABSTRAK 

Pupuk biourin dapat memberikan pengaruh terhadap kesuburan fisik, kimia dan biologis tanah. 

Sedangkan pupuk hayati mikoriza dapat membantu tanaman untuk penyediaan dan penyerapan 

unsur hara, terutama posfor yang rendah ketersediaannya pada tanah masam/kritis. Tujuan 

penelitian adalah untuk menemukan, mendapatkan dan membuktikan bahwa, pemberian  biorin dan 

Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) sebagai agen bioteknologi, mampu memperbaiki produkstivitas 

lahan bekas tambang batubara, juga berpengaruh terhadap hasil dan kualitas hijauan makanan 

ternak. Percobaan menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 4 macam perlakuan dan 5 kali 

ulangan. Perlakuan terdiri dari: 1) konsentrasi 0% biourin + FMA 20 g/pot, 2) konsentrasi 15% 

biourin + FMA 20 g/pot, 3) konsentrasi 30% biourin + FMA 20 g/pot dan 4) konsentrasi 45% 

biourin + FMA 20 g/pot. Peubah yang diamati  adalah tinggi tanam, jumlah anakan, hasil bahan 

kering, dan protein kasar hijauan. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh 

sangat nyata (P<0.01) terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, hasil bahan kering dan protein 

kasar.  Perlakuan konsentrasi 45% biourin + FMA 20 g/pot menghasilkan tinggi tanaman, jumlah 

anakan, hasil bahan kering dan protein kasar tertinggi, kemudian diikuti oleh konsentrasi 30% 

biourine + FMA 20 g/pot, konsentrasi 15% biourine + FMA 20 g/pot dan konsentrasi 0% biourine 

+ FMA 20 g/pot. Kesimpulan penelitian ini adalah perlakuan konsentrasi 45% biourin + FMA 20 

g/pot adalah perlakuan terbaik dari semua peubah yang diamati. 

Kata Kunci: Biourin, Fungi Mikoriza Arbuskula, Kumpai, Hasil dan Kualitas. 

 

PENDAHULUAN 

Memperluas penganekaragaman hijauan makanan ternak, maka hijauan lokal perlu 

dikembangkan,  karena hijauan lokal menunjukkan kelebihan dibanding introduksi, salah satunya 

adalah rumput kumpai (Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Ness). Rumput ini merupakan 

sumberdayaalamyangmemilikinilaibiologis tinggi, cukup berpotensi untuk menunjang ketersediaan 

hijauan pakan bagi ternak ruminansia, yang berbasis sumber daya lokal (Syafria, 1996, Syafria, 

1998 dan Syafria, 2016) 

Kendala peningkatan produksi dan kualitas hijauan yang berhubungan dengan sumberdaya 

lahan di daerah tropika, antara lain adalah defisiensi unsur hara, kemasaman, toksisitas, dan 

kandungan air tanah. Sedangkan lahan untuk penanaman hijauan juga semakin berkurang, karena 

lahan yang subur pada umumnya untuk tanaman pangan, perkebunan dan berbagai keperluan non 

pertanian (Jamarun dan Mardiati Zain, 2012). Salah satu contoh adalah semakin luasnya lahan 

bekas tambang batubara yang terdapat di dalam wilayah Propinsi Jambi. Hal ini disebabkan, karena 

semakin tingginya aktivitas penambangan. Ratusan dan bahkan ribuan hektar lahan telah menjadi 

rusak dan berubah menjadi lahan yang tidak produktif, karena adanya kerusakan struktur fisik dan 

terdegradasinya unsur hara tanah, sehingga sulit bagi tanaman untuk tumbuh. Salah satu solusi 

dalam pemecahannya adalah dengan memanfaatkan kembali lahan tersebut, dengan sentuhan 

aplikasi teknologi biourin dan pupuk hayati mikoriza. Pemanfaatan biourin dan  mikoriza sebagai 

agen bioteknologi untuk meningkatkan produktivitas lahan bekas tambang merupakan salah satu 

alternatif yang perlu dilakukan. Hal ini disebabkan, karena penggunaan pupuk kimia meskipun 

meningkatkan hasil dan kualitas, tetapi penggunaannya secara berlebihan dan terus-menerus akan 

mailto:hardi@unja.ac.id
mailto:novirman55@gmail.com
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merusak kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mendapatkan dan 

membuktikan bahwa pemanfaatan biourin dan fungi mikoriza arbuskula dalam menngkatkan 

produktivitas lahan  bekas tambang batu bara serta pengaruhnya terhadap hasil dan kualitas hijauan 

kumpai. Metode ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif/solusi dalam memperbaiki 

produktivitas lahan tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai lahan tempat 

pengembangan/budidaya hijauan makanan ternak. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian dilakukan di Kecamatan Kotabaru Kota Jambi selama 5 (lima) bulan. Analisis 

bahan kering hijauan di laboratorium Fakultas Peternakan Universitas Jambi, dan analisa 

kandungan protein kasar di laboratorium Nutrisi Ruminansia Fakultas Peternakan Universitas 

Andalas. Sebagai media tanam digunakan tanah bekas tambang batubara masing-masing 5 kg/pot. 

Hijauan yang ditanam adalah rumput kumpai, dengan bahan tanam berupa potongan batang (stek), 

masing-masing terdiri dari 3 stek, Fungi mikoriza arbuskula yang digunakan adalah jenis multiple 

spora dengan merk dagang Cemiko I yang terdiri dari (Glomus sp, Acaulospora sp dan 

Scutellospora sp,., dan biourin.Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), 

dengan empat macam perlakuan dan lima kali ulangan. Keempat macam perlakuan tersebut adalah: 

1) konsentrasi 0% biourin + FMA 20 g/pot, 2) konsentrasi 15% biourin + FMA 20 g/pot, 3) 

konsentrasi 30% biourin + FMA 20 g/pot, dan 4) konsentrasi 45% biourin + FMA 20 g/pot. Peubah 

yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah anakan, hasil bahan kering dan protein kasar hijauan. 

Sebelum rumput ditanam terlebih dahulu dilakukan pengambilan tanah untuk media tanam secara 

komposit dari kedalaman 0-20 cm. Tanah tersebut dikering anginkan dan dibersihkan dari akar 

tanaman dan bahan-bahan lain yang tidak diperlukan. Pemberian fungi mikoriza arbuskula sebagai 

perlakuan berdasarkan pada hasil penelitian Syafria (2016) yaitu 20 g/pot. Sedangkan untuk biourin 

sebagai perlakuan, digunakan biourine  hasil fermentasi selama 6 jam.  Sebagai pupuk dasar 

digunakan pupuk TSP (45% P2O5) dengan dosis 150 kg P205/ha ~ 0.85 g TSP/pot,  pupuk KCl 

(60% K2O) dengan dosis 100 kg K2O/ha ~ 0,43 g KCl/pot,  pupuk Urea (46% N) dengan dosis 200 

kg N/ha ~ 1,14 g Urea/pot, dan kapur CaCO3 dengan dosis 2 ton/ha ~  5,11 g/pot. Dua minggu 

sebelum tanam, kantong polybag disiapkan dan diisi tanah bekas tambang batubara 5 kg/pot. 

Pemberian pupuk TSP, KCl, Urea dan CaCO3, diberikan pada waktu bersamaan, dengan cara 

dicampur dengan tanah dalam pot, kemudian diaduk agar homogen. Tanah yang sudah diberikan 

pupuk dasar tersebut dibiarkan selama seminggu sampai saat penanaman. Pemberian mikoriza 

dilakukan pada saat penanaman rumput, dengan cara memasukkan inokulum kedalam setiap lubang 

tanam. Pemberian biourin setelah rumput mulai tumbuh (lebih kurang umur 2 minggu setelah 

tanam). Pengolahan data secara statistik dalam Rancangan Acak Lengkap. Analisis ragam 

dipergunakan untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap peubah yang diamati. Hasil analisis 

ragam menunjukkan pengaruh yang nyata, dilanjutkan dengan Uji DNMRT (Duncan Multiple-

Range Test). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tinggi Tanaman 

Data rataan tinggi tanaman periode pemotongan pertama dan kedua yang dihasilkan dalam 

penelitian ini dicantumkan pada  Tabel 1. 

 

Tabel 1. Pengaruh Perlakuan Biourin dengan Fungi Mikoriza Arbuskula  TerhadapTinggi 

Tanaman (cm/rumpun).  
 

Perlakuan 
Periode Pemotongan  
Pertama Kedua 

Konsentrasi   0% biourin + FMA 20 g/pot  60.40 d 73,30 d 
Konsentrasi 15% biourin + FMA 20 g/pot 70.35 c  98.45 c 
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Konsentrasi 30% biourin + FMA 20 g/pot 82,30 b 101,20 b 
Konsentrasi 45% biourin + FMA 20 g/pot 93.50 a          110.35 a 
Ket : Angka-angka pada lajur yang sama diikuti huruf kecil berbeda, adalah berbeda nyata pada 

Uji DNMRT taraf  5%. 
 

Hasil analisis ragam pada periode pemotongan pertama dan kedua menunjukkan bahwa 

perlakuan berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap tinggi tanaman. Hasil uji DNMRT pada 

periode pemotongan pertama dan kedua,  memperlihatkan bahwa perlakuan konsentrasi 45% 

biourin + FMA 20 g/pot menghasilkan tinggi tanaman yang lebih tinggi (P<0,05) dibanding  

perlakuan lainnya. Tinggi tanaman pada perlakuan konsentrasi 30% biourin + FMA 20 g/pot lebih 

tinggi (P<0,05) dibanding konsentrasi 15% biourin + FMA 20 g/pot dan konsentrasi 0% biourin + 

FMA 20 g/pot. Tinggi tanaman pada perlakuan konsentrasi 15% biourin + FMA 20 g/pot lebih 

tinggi (P<0,05) dibanding konsentrasi 0% biourin + FMA 20 g/pot. Secara keseluruhan dapat 

dikemukakan bahwa, tinggi tanaman cenderung meningkat dengan meningkatnya konsentrasi 

biourin meskipun dosis FMA sama (Tabel 1.). Hal ini disebabkan karena meningkatnya kandungan 

unsur hara terutama N, P dan K pada media tumbuh. Selain itu, pupuk organik biourin merupakan 

sumber nutrisi dan energi bagi mikroba tanah, sehingga peran mikoriza akan lebih berpengaruh 

terhadap penyerapan unsur hara oleh miselium eksternal, dan secara langsung berpengaruh 

terhadap pertumbuhan tanaman. Unsur hara nitrogen berfungsi membuat tanaman menjadi hijau 

karena mengandung klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Unsur hara fosfor berperan 

dalam proses pembelahan sel, mempercepat pematangan, memperkuat batang agar tidak mudah 

roboh, perkembangan akar, metabolisme karbohidrat dan transfer energi. Sedangkan kalium 

cenderung menghilangkan pengaruh tidak baik dari nitrogen dan mengurangi pematangan tanaman 

yang dipercepat oleh fosfor, dan pemberi energi untuk pertumbuhan tanaman adalah gula yang 

dihasilkan melalui proses fotosintesis (Salisbury dan Ross, 1995). Faktor lain yang juga 

menyebabkan meningkatnya tinggi tanaman, adalah manifestasi dari rendahnya ketersediaan N-

alami sebagai akibat dari tingginya nilai C/N ratio tanah yang digunakan. Oleh sebab itu, 

pemberian biourin dapat memberikan respon pertumbuhan tanaman yang nyata. Menurut Tisdale et 

al., (1989) bahwa unsur hara nitrogen cepat tersedia bagi tanaman, sehingga dapat langsung 

dimanfaatkan oleh tanaman dan diubah menjadi protein, dengan meningkatnya protein tanaman 

menyebabkan tanaman tumbuh lebih subur, sehingga akan lebih banyak membentuk organ untuk 

berlangsungnya proses fostosintesis.      

 

Jumlah Anakan 

Hijauan makanan ternak diharapkan menghasilkan jumlah anakan yang lebih banyak 

karena dapat menghasilkan berat bahan kering yang tinggi. Data rataan jumlah anakan hijauan 

kumpai yang dihasilkan dalam penelitian ini dicantumkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Pengaruh Biourin dengan Fungi Mikoriza Arbuskula Terhadap Jumlah Anakan 

(anakan/rumpun). 
 

Perlakuan 
Periode Pemotongan  
Pertama Kedua 

Konsentrasi   0% biourin + FMA 20 g/pot 22.20 d 32,30 d 
Konsentrasi 15% biourin + FMA 20 g/pot 26.50 c 36,40 c 
Konsentrasi 30% biourin + FMA 20 g/pot 28.60 b 40,25 b 
Konsentrasi 45% biourin + FMA 20 g/pot 32.70 a 46,20 a 
Ket : Angka-angka pada lajur yang sama diikuti huruf kecil berbeda, adalah berbeda nyata pada 

Uji DNMRT taraf  5%. 
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Hasil analisis ragam pada periode pemotongan pertama dan kedua, menunjukkan bahwa 

perlakuan berpengaruh (P<0,01) terhadap tinggi tanaman. Hasil uji DNMRT pada periode 

pemotongan pertama dan kedua,  memperlihatkan bahwa  perlakuan konsentrasi 45% biourin + 

FMA 20 g/pot menghasilkan jumlah anakan lebih banyak (P<0,05) dibanding perlakuan lainnya. 

Jumlah anakan pada perlakuan konsentrasi 30% biourin + FMA 20 g/pot lebih banyak  (P<0.05) 

dibanding konsentrasi 15% biourin + FMA 20 g/pot dan konsentrasi 0% biourin + FMA 20 g/pot. 

Jumlah anakan pada perlakuan konsentrasi 15% biourin + FMA 20 g/pot lebih banyak  (P<0,05) 

dibanding konsentrasi 0% biourin + FMA 20 g/pot. Peningkatan jumlah anakan pada perlakuan 

biourin + mikoriza, mempunyai hubungan yang erat dengan perkembangan sistim perakaran 

tanaman pada masing-masing perlakuan. Perkembangan sistim perakaran tanaman yang mendapat 

perlakuan biourin + mikoriza lebih baik dibanding perlakuan mikoriza saja. Menurut Smith dan 

Read (1977) mikoriza membantu akar dalam mengabsorpsi unsur hara sehingga kebutuhannya 

menjadi terpenuhi. Selanjutnya, jangkauan hifa eksternalnya dapat melewati daerah pengurasan 

disekitar permukaan akar. Oleh karena itu, hifa ini dapat meningkatkan luas permukaan akar, dan 

dapat masuk ke dalam pori-pori tanah, dan bahan organik yang berasal dari sisa-sisa tanaman untuk 

mengambil fosfat guna pembelahan sel tanaman. Ditambahkan oleh Hardjowigono (2003) bahwa 

sistim perakaran tanaman yang berkembang karena pemberian pupuk organik, akan mendukung 

perkembangan rhizome dan stolon, hal ini menyebabkan dengan semakin banyaknya perakaran, 

maka perkembangan anakan menjadi lebih banyak.  

 

Hasil  Bahan Kering Hijauan 

Hasil analisis ragam pada periode pemotongan pertama dan pemotongan kedua, 

memperlihatkan bahwa perlakuan berpengaruh (P<0,01) terhadap  hasil bahan kering. Hasil bahan 

kering yang diperoleh ditampilkan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Pengaruh Biourine dengan Fungi Mikoriza Arbuskula terhadap Hasil Bahan Kering 

Hijauan (g/pot). 
 

Perlakuan 
Periode Pemotongan  
Pertama Kedua 

Konsentrasi   0 % biourin + FMA 20 g/pot   50.60 d  56.60 d 
Konsentrasi 15 % biourin + FMA 20 g/pot  65.10 c 70.25 c 
Konsentrasi 30 % biourin  + FMA 20 g/pot 72.40 b 75.60 b 
Konsentrasi 45 % biourin + FMA 20 g/pot           78.10 a  82.34 a 
         Ket : Angka-angka pada lajur yang sama diikuti huruf kecil berbeda, adalah berbeda 

nyata pada Uji DNMRT taraf  5%. 
 

Hasil bahan kering hijauan periode pemotongan pertama dan periode pemotongan kedua 

pada perlakuan konsentrasi 45% biourin + FMA 20 g/pot menunjukkan hasil tertinggi (P<0.05) 

dibanding perlakuan lainnya. Disamping itu, dari nilai rataan hasil kumulatif bahan kering hijauan 

(Tabel 3.) terlihat bahwa hasil bahan kering hijauan pada periode pemotongan kedua, untuk semua 

perlakuan menunjukkan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan periode pemotongan pertama. 

Peningkatan hasil bahan kering ini erat hubungannya dengan pertumbuhan bagian vegetatif 

tanaman (tinggi tanaman dan jumlah anakan). Pertumbuhan bagian vegetatif tanaman yang 

dicerminkan oleh tinggi tanaman dan jumlah anakan pada masing perlakuan menunjukkan hasil 

berbeda. Perlakuan konsentrasi 45% biourin + FMA 20 g/pot menghasilkan pertumbuhan tanaman 

lebih baik dibanding perlakuan lainnya, baik pada periode pemotongan pertama maupun periode 

pemotongan kedua. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa hasil bahan kering pada perlakuan 

biourine + FMA lebih tinggi dibanding perlakuan tanpa biourin + FMA. Hal ini  karena mikoriza 

membutuhkan pupuk organik sebagai sumber energi dan nutrisi, dan konsumsi oksigen menjadi 

meningkat, sehingga tanaman lebih mampu menyerap garam–garam mineral dan suplai ion 

hidrogen yang dapat dipertukarkan. Oleh karena itu, akar yang terinfeksi mikoriza memiliki energi 
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kinetik penyerapan jauh lebih besar dari akar yang tidak terinfeksi. Beinroth (2001) menyatakan 

bahwa mikoriza dapat meningkatkan penyerapan hara dan air dari dalam tanah, yang 

memungkinkan tanaman menghasilkan sel-sel baru dan hormon-hormon untuk meningkatkan 

pertumbuhan tanaman, memperbaiki agregat tanah sehingga proses aliran massa berjalan lebih 

baik. Oleh sebab itu, perlakuan biourin dengan FMA lebih mampu berpengaruh terhadap 

peningkatan hasil bahan kering dibanding perlakuan mikoriza tanpa biourin. Pada kondisi iklim 

yang sama, maka kesuburan tanah lebih memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman (Syafria, 2009; Mardani. 2004). Hasil penelitian Syafria (2016) pemberian 

fungi mikoriza arbuskula dan pupuk organik (kompos, kotoran sapi) di tanah kritis Ultisol juga 

dapat meningkatkan hasil bahan kering hijauan kumpai. 

 

Protein Kasar 

Hasil analisis ragam memperlihatkan bahwa perlakuan berpengaruh  (P<0,01) terhadap 

kandungan protein kasar. Rataan kandungan protein hijauan kumpai yang diperoleh dalam 

penelitian dicantumkan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pengaruh Perlakuan Biourine dengan Fungi Mikoriza Arbuskula Terhadap 

Kandungan Protein Kasar (%). 
 

Perlakuan Proten kasar  
Konsentrasi   0 % biourin + FMA 20 g/pot  12,10 c 
Konsentrasi 15 % biourine  + FMA 20 g/pot  13,65 b 
Konsentrasi 30 % biourine  + FMA 20 g/pot  15,20 a 
Konsentrasi 45 % biourine  +  FMA 20 g/pot  15,35 a 
Ket : Angka-angka pada lajur yang sama diikuti huruf kecil berbeda, adalah berbeda nyata pada 

Uji DNMRT taraf  5%. 
 

Perlakuan konsentrasi 45% biourin + FMA 20 g/pot menghasilkan nilai rataan kandungan 

protein tertinggi (P>0.05) dibanding konsentrasi 30% biourin + FMA 20 g/pot, tetapi berbeda 

(P<0.05) dibanding konsentrasi 15% biourin + FMA 20 g/pot dan konsentrasi 0% biourin + FMA 

20 g/pot. Semakin meningkat konsentrasi biouring, mampu meningkatkan kandungan protein kasar 

hijauan kumpai. Peningkatan kandungan protein kasar ini disebabkan karena hifa dari fungi 

mikoriza arbuskula yang berasosiasi dengan akar, membantu tanaman menyerap unsur hara dalam 

tanah dan air dari pori-pori tanah lebih banyak. Mikoriza menginfeksi sistem perakaran dengan 

membentuk jalinan hifa secara intensif sehingga mampu meningkatkan penyerapan hara terutama 

unsur hara fosfor untuk metabolisme karbohidrat, memperbaiki struktur tanah yang memungkinkan 

perakaran tanaman berkembang dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap kualitas hijauan. 

Spora fungi mikoriza arbuskula mengandung nitrat reduktase sehingga hifa eksternalnya 

mempunyai kapasitas penyerapan nitrat (Bago dkk., 1996).  Hifa eksternalnya juga dapat 

meningkatkan penyerapan unsur hara N, Ca dan Mg yang bersifat mobil (Hapsoh,  2008), dan 

unsur hara mikro seperti Zn,  Cu,  dan B (Smith dan Read, 2008).    

 

KESIMPULAN 

 Perlakuan konsentrasi 45% biourin + FMA 20 g/pot pada media tumbuh tanaman 

menggunakan lahan bekas tambang batubara, mampu menghasilkan tinggi tanaman, jumlah 

anakan, hasil kumulatif bahan kering hijauan dan kandungan protein kasar hijauan lebih tinggi 

dibanding perlakuan konsentrasi  30% biourin + FMA 20 g/pot, konsentrasi 15% biourin + FMA 

20 g/pot dan konsentrasi 0% biourin + FMA 20 g/pot.    
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ABSTRAK 

Pupuk organik cair biourine dapat memberikan pengaruh terhadap kesuburan fisik, kimia 

dan biologis tanah. Sedangkan pupuk hayati mikoriza dapat membantu tanaman untuk penyediaan 

dan penyerapan unsur hara, terutama posfor yang rendah ketersediaannya pada tanah masam/kritis. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, mendapatkan dan membuktikan bahwa, pemberian 

pupuk organik cair biourin dan Fungi Mikoriza Arbuskula (FMA) sebagai agen bioteknologi, 

mampu memperbaiki produkstifitas lahan bekas tambang batubara serta juga berpengaruh terhadap 

hasil dan kualitas hijauan pakan ternak. Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 kali ulangan. Perlakuan terdiri dari: 1) Konsentrasi 0% Biourine + 

FMA 20 g/pot, 2) 15% Biourine  + FMA 20 g/pot, 3) 30% Biourine + FMA 20 g/pot dan 4) 45% 

Biourine  +  FMA 20 g/pot. Peubah yang diamati  adalah tinggi tanam, jumlah anakan, hasil 

kumulatif bahan kering, dan kandungan protein kasar hijauan. Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, hasil 

kumulatif bahan kering dan kandungan protein kasar hijauan.  Perlakuan 45% Biourine + FMA 20 

g/pot menghasilkan tinggi tanaman, jumlah anakan, hasil kumulatif bahan kering dan kandungan 

protein kasar hijauan tertinggi, yang diikuti oleh 30% Biourine  + FMA 20 g/pot,  15% Biourine + 

FMA 20 g/pot dan yang terendah pada konsentrasi  0% Biourine + FMA 20 g/pot. Kesimpulan 

penelitian ini adalah Pemberian 45% Biourin + FMA 20 g/pot adalah perlakuan terbaik.   

 

Kata Kunci: Biourine, Fungi Mikoriza Arbuskula, Hymenache amplexicaulis (Rudge) Nees.,  

Protein kasar. 

 

PENDAHULUAN 

Memperluas penganekaragaman hijauan pakan ternak, maka hijauan lokal perlu 

dikembangkan, hal ini disebabkan karena beberapa jenis hijauan lokal menunjukkan kelebihan 

dibanding introduksi, salah satunya adalah rumput kumpai (Hymenachne amplexicaulis (Rudge) 

Ness). Rumput ini merupakan sumberdayaalamyangmemilikinilaibiologis tinggi, cukup potensi 

untuk menunjang ketersediaan sumber hijauan pakan ternak ruminansia yang berbasis sumber daya 

lokal (Syafria, 1996, Syafria, 1998 dan Syafria, 2016) 

Kendala peningkatan produksi dan kualitas hijauan yang berhubungan dengan sumberdaya 

lahan di daerah tropika, antara lain adalah defisiensi unsur hara, kemasaman, toksisitas, dan 

kandungan air tanah. Sedangkan lahan untuk penanaman hijauan juga semakin sempit, karena 

lahan yang subur pada umumnya untuk tanaman pangan, perkebunan dan berbagai keperluan non 

pertanian (Jamarun dan Mardiati Zain, 2012). Salah satu contoh adalah semakin luasnya lahan 

bekas tambang batubara yang terdapat di dalam wilayah Propinsi Jambi,  karena semakin tingginya 

aktivitas penambangan. Kegiatan ini selain meningkatkan pendapatan daerah dan devisa negara, 

juga menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan.  Ratusan dan bahkan ribuan hektar 

lahan telah menjadi rusak dan berubah menjadi lahan yang tidak produktif, karena adanya 

kerusakan struktur fisik dan terdegradasinya unsur hara tanah, sehingga sulit bagi tanaman untuk 

tumbuh. Salah satu solusi dalam pemecahannya adalah dengan memanfaatkan kembali lahan 

tersebut, dengan sentuhan aplikasi teknologi pupuk organik cair biourin dan pupuk hayati mikoriza. 

Pemanfaatan biourine dan  mikoriza sebagai agen bioteknologi untuk meningkatkan produktivitas 

mailto:Hardi@unja.ac.id
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lahan bekas tambang merupakan salah satu alternatif yang perlu dilakukan. Hal ini disebabkan, 

karena penggunaan pupuk kimia meskipun meningkatkan produksi dan kualitas, tetapi 

penggunaannya secara berlebihan dan terus-menerus akan merusak kelestarian lingkungan.  

 Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mendapatkan dan membuktikan bahwa 

pemanfaatan biourine dan fungi mikoriza arbuskula dalam menngkatkan produktivitas lahan  bekas 

tambang batu bara, serta pengaruhnya terhadap produksi dan kualitas hijauan kumpai, dapat 

menjadi salah solusi dalam memperbaiki produktivitas lahan tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai lahan tempat pengembangan/budidaya hijauan pakan ternak. 

 

METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat  

 Penelitian dilakukan di Kecamatan Kotabaru Kota Jambi selama 5 (lima) bulan. Analisis 

bahan kering hijauan dilakukan di laboratorium Fakultas Peternakan Universitas Jambi, dan analisa 

kandungan protein kasar di laboratorium Nutrisi Ruminansia Fakultas Peternakan Universitas 

Andalas.  

 

Bahan dan Peralatan 

Sebagai media tanam digunakan tanah bekas tambang batubara masing-masing 5 kg/pot. 

Hijauan yang ditanam adalah rumput kumpai, dengan bahan tanam berupa potongan batang (stek), 

masing-masing terdiri dari 3 stek, Fungi mikoriza arbuskula yang digunakan adalah jenis multiple 

spora dengan merk dagang Cemiko I yang terdiri dari (Glomus sp, Acaulospora sp dan 

Scutellospora sp,.).  Pupuk organik yang digunakan adalah biourine dan sebagai pupuk dasar 

adalah pupuk TSP (45% P2O5), KCl (60%  K2O), Urea (46% N), dan kapur pertanian CaCO3. 

Peralatan yang digunakan adalah:  peralatan pengolah tanah, pemotong rumput, mistar, alat 

penyiram, kantong plastik, timbangan, dan peralatan laboratorium untuk analisa bahan kering dan 

nilai nutrisi. 

Metode Penelitian   

 Percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan empat macam 

perlakuan dan lima kali ulangan. Keempat macam perlakuan tersebut adalah: 1). Konsentrasi 0% 

biourine + FMA 20 g/pot, 2). Konsentrasi 15% biourine + FMA 20 g/pot, 3). Konsentrasi 30% 

biourine  + FMA 20 g/pot, dan 4). Konsentrasi 45% biourine + FMA 20 g/pot.    

Peubah yang Diamati 

 Peubah yang diamati adalah tinggi tanaman, jumlah anakan, hasil kumulatif bahan kering 

hijauan dan kandungan protein kasar hijauan. 

 

Pelaksanaan Penelitian 

 Sebelum rumput ditanam terlebih dahulu dilakukan pengambilan tanah untuk media tanam 

secara komposit dari kedalaman 0-20 cm. Tanah tersebut dikering anginkan dan dibersihkan dari 

akar tanaman dan bahan-bahan lain yang tidak diperlukan. Pemberian fungi mikoriza arbuskula 

sebagai perlakuan berdasarkan pada hasil penelitian Syafria (2016) yaitu 20 g/pot. Sedangkan 

untuk biourine sebagai perlakuan, digunakan biourine  hasil fermentasi selama 6 jam.  Sebagai 

pupuk dasar digunakan pupuk TSP (45% P2O5) dengan dosis 150 kg P205/ha ~ 0.85 g TSP/pot,  

pupuk KCl (60% K2O) dengan dosis 100 kg K2O/ha ~ 0,43 g KCl/pot,  pupuk Urea (46% N) 

dengan dosis 200 kg N/ha ~ 1,14 g Urea/pot, dan kapur CaCO3 dengan dosis 2 ton/ha ~  5,11 g/pot. 

Dua minggu sebelum tanam, kantong polybag disiapkan dan diisi tanah bekas tambang batubara 5 

kg/pot. Pemberian pupuk TSP, KCl, Urea dan CaCO3, diberikan pada waktu yang bersamaan, 

dengan cara dicampur dengan tanah dalam pot, kemudian diaduk agar lebih homogen. Tanah yang 

sudah diberikan pupuk dasar tersebut dibiarkan selama seminggu sampai saat penanaman. 

Pemberian mikoriza dilakukan pada saat penanaman rumput, dengan cara memasukkan inokulum 

kedalam setiap lubang tanam. Pemberian biourine setelah rumput mulai tumbuh (lebih kurang 

umur 2 minggu setelah tanam).  
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Pengolahan  Data 

 Pengolahan data secara statistik dalam Rancangan Acak Lengkap. Analisis ragam 

dipergunakan untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap peubah yang diamati. Hasil analisis 

ragam menunjukkan pengaruh yang nyata, dilanjutkan dengan Uji DNMRT (Duncan Multiple-

Range Test). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Tinggi Tanaman 

Data rataan tinggi tanaman periode pemotongan pertama dan kedua yang dihasilkan dalam 

penelitian ini dicantumkan pada  Tabel 1. 

Tabel 1. Pengaruh Perlakuan Biourin dengan Fungi Mikoriza Arbuskula  Terhadap Tinggi 

Tanaman (cm/rumpun).  

Perlakuan 
Periode Pemotongan  
Pertama Kedua 

 
Konsentrasi   0% biourin + FMA 20 g/pot  

 
60.40 d 

 
73,30 d 

Konsentrasi 15% biourin + FMA 20 g/pot 70.35 c  98.45 c 
Konsentrasi 30% biourin + FMA 20 g/pot 82,30 b 101,20 b 
Konsentrasi 45% biourin + FMA 20 g/pot 93.50 a             110.35 a 
   
Ket : Angka-angka pada lajur yang sama diikuti huruf kecil berbeda, adalah berbeda nyata pada 

Uji DNMRT taraf  5%. 
 

Hasil analisis ragam pada periode pemotongan pertama dan kedua menunjukkan bahwa 

perlakuan berpengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap tinggi tanaman. Hasil uji DNMRT pada 

periode pemotongan pertama dan kedua,  memperlihatkan bahwa  perlakuan konsentrasi 45% 

biourin + FMA 20 g/pot menghasilkan tinggi tanaman yang lebih tinggi (P<0,05) dibanding  

perlakuan lainnya. Tinggi tanaman pada perlakuan konsentrasi 30% biourin + FMA 20 g/pot lebih 

tinggi (P<0,05) dibanding konsentrasi 15% biourin + FMA 20 g/pot dan konsentrasi 0% biourin + 

FMA 20 g/pot. Tinggi tanaman pada perlakuan konsentrasi 15% biourin + FMA 20 g/pot lebih 

tinggi (P<0,05) dibanding konsentrasi 0% biourin + FMA 20 g/pot.  

Secara keseluruhan dapat dikemukakan bahwa, tinggi tanaman cenderung meningkat 

dengan meningkatnya konsentrasi biourin meskipun dosis FMA sama (Tabel 1.). Hal ini 

disebabkan karena meningkatnya kandungan unsur hara terutama N, P dan K pada media tumbuh. 

Selain itu, pupuk organik biourin merupakan sumber nutrisi dan energi bagi mikroba tanah, 

sehingga peran mikoriza akan lebih berpengaruh terhadap penyerapan unsur hara oleh miselium 

eksternal, dan secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Unsur hara nitrogen 

berfungsi membuat tanaman menjadi hijau karena mengandung klorofil yang berperan dalam 

proses fotosintesis. Unsur hara fosfor berperan dalam proses pembelahan sel, mempercepat 

pematangan, memperkuat batang agar tidak mudah roboh, perkembangan akar, metabolisme 

karbohidrat dan transfer energi. Sedangkan kalium cenderung menghilangkan pengaruh tidak baik 

dari nitrogen dan mengurangi pematangan tanaman yang dipercepat oleh fosfor, dan pemberi 

energi untuk pertumbuhan tanaman adalah gula yang dihasilkan melalui proses fotosintesis 

(Salisbury dan Ross, 1995). Faktor lain yang juga menyebabkan meningkatnya tinggi tanaman, 

adalah manifestasi dari rendahnya ketersediaan N-alami sebagai akibat dari tingginya nilai C/N 

ratio tanah yang digunakan. Oleh sebab itu, pemberian biourin dapat memberikan respon 

pertumbuhan tanaman yang nyata. Menurut Tisdale et al., (1989) bahwa unsur hara nitrogen cepat 

tersedia bagi tanaman, sehingga dapat langsung dimanfaatkan oleh tanaman dan diubah menjadi 

protein, dengan meningkatnya protein tanaman menyebabkan tanaman tumbuh lebih subur, 

sehingga akan lebih banyak membentuk organ untuk berlangsungnya proses fostosintesis.      



 

Prosiding Seminar Nasional Himpunan Ilmuan Tumbuhan Pakan Indonesia Ke VII 

Banjarmasin, 5-6 November 2018 

120 

 

 

2. Jumlah Anakan 

Produksi biomasa hijauan makanan ternak ditentukan antara lain oleh pertumbuhan 

tanaman dan jumlah anakan. Hijauan makanan ternak diharapkan menghasilkan jumlah anakan 

yang lebih banyak karena dapat menghasilkan berat bahan kering yang tinggi.  

Data rataan jumlah anakan hijauan kumpai yang dihasilkan dalam penelitian ini 

dicantumkan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Pengaruh Biourin dengan Fungi Mikoriza Arbuskula Terhadap Jumlah Anakan 

(anakan/rumpun).  

Perlakuan 
Periode Pemotongan  
Pertama Kedua 

Konsentrasi   0% biourin + FMA 20 g/pot 22.20 d 32,30 d 
Konsentrasi 15% biourin + FMA 20 g/pot 26.50 c 36,40 c 
Konsentrasi 30% biourin + FMA 20 g/pot 28.60 b 40,25 b 
Konsentrasi 45% biourin + FMA 20 g/pot 32.70 a 46,20 a 

 
Ket : Angka-angka pada lajur yang sama diikuti huruf kecil berbeda, adalah berbeda nyata pada 

Uji DNMRT taraf  5%. 
 

Hasil analisis ragam pada periode pemotongan pertama dan kedua, menunjukkan bahwa 

perlakuan berpengaruh (P<0,01) terhadap tinggi tanaman. Hasil uji DNMRT pada periode 

pemotongan pertama dan kedua,  memperlihatkan bahwa  perlakuan konsentrasi 45% biourin + 

FMA 20 g/pot menghasilkan jumlah anakan lebih banyak (P<0,05) dibanding perlakuan lainnya. 

Jumlah anakan pada perlakuan konsentrasi 30% biourin + FMA 20 g/pot lebih banyak  (P<0.05) 

dibanding konsentrasi 15% biourin + FMA 20 g/pot dan konsentrasi 0% biourin + FMA 20 g/pot. 

Tinggi tanaman pada perlakuan konsentrasi 15% biourin + FMA 20 g/pot lebih banyak  (P<0,05) 

dibanding konsentrasi 0% biourin + FMA 20 g/pot.  

Peningkatan jumlah anakan pada perlakuan biourin + mikoriza, mempunyai hubungan 

yang erat dengan perkembangan sistim perakaran tanaman pada masing-masing perlakuan. 

Perkembangan sistim perakaran tanaman yang mendapat perlakuan biourin + mikoriza lebih baik 

dibanding perlakuan tanpa biourin + mikoriza. Oleh karena itu, jika dilihat dari nilai rataan tinggi 

tanaman (Tabel 2.) bahwa, dengan semakin meningkatnya konsentrasi biourin dalam penelitian ini 

menghasilkan jumlah anakan yang lebih banyak. Menurut Smith dan Read (1977) mikoriza 

membantu akar dalam mengabsorpsi unsur hara sehingga kebutuhannya menjadi terpenuhi. 

Selanjutnya, jangkauan hifa eksternalnya dapat melewati daerah pengurasan disekitar permukaan 

akar. Oleh karena itu, hifa ini dapat meningkatkan luas permukaan akar, dan dapat masuk ke dalam 

pori-pori tanah, dan bahan organik yang berasal dari sisa-sisa tanaman untuk mengambil fosfat 

guna pembelahan sel tanaman. Ditambahkan oleh Hardjowigono (2003) bahwa sistim perakaran 

tanaman yang berkembang karena pemberian pupuk organik, akan mendukung perkembangan 

rhizome dan stolon, hal ini menyebabkan dengan semakin banyaknya perakaran, maka 

perkembangan anakan menjadi lebih banyak.  

 

 

3. Hasil  Bahan Kering Hijauan 

Hasil analisis ragam pada periode pemotongan pertama dan pemotongan kedua, 

memperlihatkan bahwa perlakuan berpengaruh (P<0,01) terhadap  hasil bahan kering. Hasil bahan 

kering yang diperoleh ditampilkan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Pengaruh Biourine dengan Fungi Mikoriza Arbuskula terhadap Hasil Bahan Kering 

Hijauan (g/rumpun). 

Perlakuan 
Periode Pemotongan  
Pertama Kedua 

Konsentrasi   0 % biourin + FMA 20 g/pot   50.60 d  56.60 d 
Konsentrasi 15 % biourin + FMA 20 g/pot  65.10 c 70.25 c 
Konsentrasi 30 % biourin  + FMA 20 g/pot 72.40 b 75.60 b 
Konsentrasi 45 % biourin + FMA 20 g/pot           78.10 a  82.34 a 
         Ket : Angka-angka pada lajur yang sama diikuti huruf kecil berbeda, adalah berbeda 

nyata pada Uji DNMRT taraf  5%. 
 

Hasil bahan kering hijauan periode pemotongan pertama dan periode pemotongan kedua 

pada perlakuan konsentrasi 45% biourin + FMA 20 g/pot menunjukkan hasil tertinggi (P<0.05) 

dibanding perlakuan lainnya. Disamping itu, dari nilai rataan hasil kumulatif bahan kering hijauan 

(Tabel 3.) terlihat bahwa hasil bahan kering hijauan pada periode pemotongan kedua, untuk semua 

perlakuan menunjukkan hasil lebih tinggi dibandingkan dengan periode pemotongan pertama. 

Peningkatan hasil bahan kering ini erat hubungannya dengan pertumbuhan bagian vegetatif 

tanaman (tinggi tanaman dan jumlah anakan). Pertumbuhan bagian vegetatif tanaman yang 

dicerminkan oleh tinggi tanaman dan jumlah anakan pada masing perlakuan menunjukkan hasil 

berbeda. Perlakuan konsentrasi 45% biourin + FMA 20 g/pot menghasilkan pertumbuhan tanaman 

lebih baik dibanding perlakuan lainnya, baik pada periode pemotongan pertama maupun periode 

pemotongan kedua. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa hasil bahan kering pada perlakuan 

biourine + FMA lebih tinggi dibanding perlakuan tanpa biourin + FMA. Hal ini  karena mikoriza 

membutuhkan pupuk organik sebagai sumber energi dan nutrisi, dan konsumsi oksigen menjadi 

meningkat, sehingga tanaman lebih mampu menyerap garam–garam mineral dan suplai ion 

hidrogen yang dapat dipertukarkan. Oleh karena itu, akar yang terinfeksi mikoriza memiliki energi 

kinetik penyerapan jauh lebih besar dari akar yang tidak terinfeksi. Beinroth (2001) menyatakan 

bahwa mikoriza dapat meningkatkan penyerapan hara dan air dari dalam tanah, yang 

memungkinkan tanaman menghasilkan sel-sel baru dan hormon-hormon untuk meningkatkan 

pertumbuhan tanaman, memperbaiki agregat tanah sehingga proses aliran massa berjalan lebih 

baik. Oleh sebab itu, perlakuan biourin dengan FMA lebih mampu berpengaruh terhadap 

peningkatan hasil bahan kering dibanding perlakuan mikoriza tanpa biourin. Pada kondisi iklim 

yang sama, maka kesuburan tanah lebih memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman (Syafria, 2009; Mardani. 2004). Hasil penelitian Syafria (2016) pemberian 

fungi mikoriza arbuskula dan pupuk organik (kompos, kotoran sapi) di tanah kritis Ultisol juga 

dapat meningkatkan hasil bahan kering hijauan kumpai. 

. 

4. Protein Kasar 

Hasil analisis ragam memperlihatkan bahwa perlakuan berpengaruh  (P<0,01) terhadap 

kandungan protein kasar.  

Rataan kandungan protein hijauan kumpai yang diperoleh dalam penelitian dicantumkan 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pengaruh Perlakuan Biourine dengan Fungi Mikoriza Arbuskula Terhadap 

Kandungan Protein Kasar (%).  
Perlakuan Proten kasar  
Konsentrasi   0 % biourin + FMA 20 g/pot  12,10 c 
Konsentrasi 15 % biourine  + FMA 20 g/pot  13,65 b 
Konsentrasi 30 % biourine  + FMA 20 g/pot  15,20 a 
Konsentrasi 45 % biourine  +  FMA 20 g/pot  15,35 a 
Ket : Angka-angka pada lajur yang sama diikuti huruf kecil berbeda, adalah berbeda nyata pada 

Uji DNMRT taraf  5%. 
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Perlakuan konsentrasi 45% biourin + FMA 20 g/pot menghasilkan nilai rataan kandungan 

protein tertinggi (P>0.05) dibanding konsentrasi 30% biourin + FMA 20 g/pot, tetapi berbeda 

(P<0.05) dibanding konsentrasi 15% biourin + FMA 20 g/pot dan konsentrasi 0% biourin + FMA 

20 g/pot. Semakin meningkat konsentrasi biouring, mampu meningkatkan kandungan protein kasar 

hijauan kumpai.  

Peningkatan kandungan protein kasar ini disebabkan karena hifa dari fungi mikoriza 

arbuskula yang berasosiasi dengan akar, membantu tanaman menyerap unsur hara dalam tanah dan 

air dari pori-pori tanah lebih banyak. Mikoriza menginfeksi sistem perakaran dengan membentuk 

jalinan hifa secara intensif sehingga mampu meningkatkan penyerapan hara terutama unsur hara 

fosfor untuk metabolisme karbohidrat, memperbaiki struktur tanah yang memungkinkan perakaran 

tanaman berkembang dengan baik, sehingga berpengaruh terhadap kualitas hijauan. Spora fungi 

mikoriza arbuskula mengandung nitrat reduktase sehingga hifa eksternalnya mempunyai kapasitas 

penyerapan nitrat (Bago dkk., 1996).  Hifa eksternalnya juga dapat meningkatkan penyerapan 

unsur hara N, Ca dan Mg yang bersifat mobil (Hapsoh,  2008), dan unsur hara mikro seperti Zn,  

Cu,  dan B (Smith dan Read, 2008).    

 

KESIMPULAN 

 Perlakuan konsentrasi 45% Biourin + FMA 20 g/pot pada media tumbuh tanaman 

menggunakan lahan bekas tambang batubara, mampu menghasilkan tinggi tanaman, jumlah 

anakan, hasil kumulatif bahan kering hijauan dan kandungan protein kasar hijauan lebih tinggi 

dibanding perlakuan konsentrasi  30% biourin + FMA 20 g/pot, konsentrasi 15% biourin + FMA 

20 g/pot dan konsentrasi 0% biourin + FMA 20 g/pot.    
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pengaruh level penambahan tepung 

daun mimba (Azadirachta indica A. Juss) terhadap kualitas jagung pipilan selama penyimpanan. 

Materi penelitian yang digunakan yaitu daun mimba, jagung pipilan, wadah penyimpanan dan 

peralatan analisa. Daun mimba diberikan dalam bentuk tepung dengan ukuran 60 mesh sedangkan 

jagung yang digunakan jagung pipilan dengan kandungan air dan kandungan aflatoksin sebelum 

penyimpanan masing-masing 20% dan 110 ppb. Jagung pipilan digunakan sebanyak 1 kg untuk 

masing-masing perlakuan dan disimpan dalam karung goni yang dimodifikasi selama 4 minggu. 

Metode penelitian berupa metode eksperimen menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), 

dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang dilakukan yaitu persentase penambahan tepung 

daun mimba dalam jagung pipilan, ke empat perlakuan tersebut yaitu perlakuan A (0% tepung daun 

mimba), B (2,5% tepung daun mimba), C (5% tepung daun mimba) dan D (7,5% tepung daun 

mimba). Parameter yang diukur adalah persentase biji rusak, persentase biji berjamur, kadar air dan 

kandungan aflatoksin. Hasil penelitian didapatkan perlakuan memberikan pengaruh berbeda sangat 

nyata (P<0,01) terhadap % biji rusak, % biji berjamur, kadar air dan kandungan aflatoksin pada 

jagung pipilan selama penyimpanan. Pemberian tepung daun mimba pada level 2,5% mampu 

mempertahankan kualitas jagung pipilan selama penyimpanan, dimana kandungan aflatoksin dapat 

menurun dari 110 ppb sebelum penyimpanan  menjadi 43,75 ppb setelah disimpan selama 4 

minggu. 

Kata kunci : mimba (Azadirachta indica A. Juss), Jagung pipilan, penyimpanan, Aflatoksin 

 

1. PENDAHULUAN 

Pakan merupakan bahan yang memiliki kandungan nilai nutrisi dan layak digunakan sebagai 

bahan makanan ternak, baik yang diolah maupun belum diolah serta dapat dimakan, diserap dan 

dicerna baik secara keseluruhan atau sebagian yang tidak memiliki residu dan tidak mengganggu 

kesehatan ternak yang mengkonsumsinya (Kamal, 1998). Salah satu bahan pakan yang menjadi 

bahan baku utama ternak unggas adalah jagung. Jagung merupakan tanaman serelia atau biji-bijian 

yang dapat hidup pada iklim tropis maupun sub tropis, dan tidak hanya digunakan sebagai bahan 

pangan tetapi juga digunakan sebagai bahan pakan ternak.  

Dengan perkembangan industri peternakan saat ini, jagungmenjadi komponen utama dengan 

proporsi mencapai (50%) dalam pakan ternak unggas. Diperkirakan lebih dari 50% kebutuhan 

jagung dalam negeri digunakan untuk pakan, sedangkan untuk konsumsi pangan hanya sekitar 

30%, dan selebihnya untuk kebutuhan bibit dan industri lainnya (Kementerian Pertanian 2013). 

Namun, dilihat dengan kenyataan saat ini masih banyak ditemukan jagung dengan kualitas rendah 

sehingga banyak yang tidak diterima oleh industri pakan. Hal ini disebabkan oleh bermacam-

macam faktor seperti produksi jagung di Indonesia yang bersifat musiman, diikuti dengan proses 

penanganan pasca panen yang tidak tepat, dan penyimpanan yang kurang baik.  

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penyimpanan terhadap bahan pakan yang bertujuan 

untuk menjaga dan mempertahankan mutu komoditi yang disimpan dengan cara menghindari, 

mengurangi ataupun menghilangkan berbagai faktor seperti aktivitas mikroba, bakteri, dan jamur. 

mailto:Montesqrit@yahoo.com
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Penyimpanan bahan pakan dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan 

menyebabkan bahan pakan tersebut mudah diserang oleh mikroorganisme. Selain itu penurunan 

kualitas jagung juga disebabkan oleh serangga hama gudang yang mempunyai kemampuan 

berkembang biak dengan cepat, mudah menyebar, serta dapat mengundang pertumbuhan kapang 

dan jamur khususnya Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus, yang akan 

menghasilkanmetabolit sekunder berupa aflatoksin sehingga akan mempercepat proses kerusakan 

terhadap bahan pakan (Syarief et al., 2003).  Aspergillus flavus merupakan kapang penghasil 

aflatoksin yang diketahui sangat toksik memiliki sifat karsinogenik, hepatotoksik dan mutagenik 

bagi kesehatan manusia maupun hewan dan merupakan penyebab utama kanker hati. Oleh sebab 

itu, perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur atau kapang agar 

mikroorganisme tersebut tidak dapat tumbuh dan berkembang.  

Usaha yang sering dilakukan untuk mengatasi mikroorganisme tersebut adalah dengan 

menggunakan bahan yang berasal dari insektisida sintetik. Insektisida sintetik merupakan bahan 

yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan serangan mikroorganisme dengan cepat dan 

efektif. Akan tetapi, penggunaan bahan insektisida sintetik ini selain membutuhkan biaya yang 

mahal, kurang aman digunakan karena memiliki dampak yang merugikan terhadap kesehatan dan 

lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan dan adanya residu bahan sintetik terhadap hasil 

panen. Untuk itu penggunaan bahan insektisida sintetik ini perlu dicari penggantinya dengan bahan 

alami untuk pengendalian mikroorganisme, misalnya bahan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. 

Insektisida yang berasal dari tumbuhan ini cukup ekonomis dan aman terhadap lingkungan, 

selain itu tidak berbahaya bagi manusia dan hewan serta residunya yang mudah terurai menjadi 

senyawa yang tidak beracun sehingga aman untuk digunakan. Tumbuh-tumbuhan diketahui banyak 

memiliki kandungan zat aktif atau senyawa kimia yang dapat menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme, salah satu tanaman yang ditemukan untuk menghambat pertumbuhan  

mikroorganisme tersebut adalah mimba (Azadirachta indica A. Juss). 

Mimba (Azadirachta indica A. Juss) merupakan tanaman yang tergolong kedalam jenis 

perdu/terna, yang memiliki kandungan zat aktif seperti azadirachtin, 3-desasetil salanin, azadiron, 

polifenol, azaridin, nimbin, nimbidin, nimbiol, dan margosin (senyawa alkaloid), saponin dan 

flavonoid (Utami et al., 2013). Pada daun mimba juga terdapat paraisin, alkaloid, flavonoid, tanin, 

saponin, dan komponen-komponen minyak atsiri yang mengandung senyawa sulfida (Hillary et al., 

2016). Menurut Nuryanti (2015) senyawa–senyawa yang terdapat dalam tanaman mimba tersebut 

memiliki aktivitas sebagai antifeedant, repellent, anti bakteri, dan anti jamur atau kapang.  

Peneliti terdahulu menyatakan bahwa pemberian ekstrak daun mimba pada level 1%, 2%, 

3%, 4%, 5% dan 6% dapat menghambat pertumbuhan Sitophilus Zeamais Motsch secara total 

dengan pemberian level ekstrak daun mimba sebesar 2%  (Sonyaratri, 2006). Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut dalam penelitian akan dicobakan pengunaan  level 2,5% (b/b), 5,0% (b/b) dan 

7,5% (b/b) pada penelitian ini terhadap kualitas jagung pipilan selama penyimpanan.  

Hasil penelitian tersebut diketahui daun mimba mampu menghambat pertumbuhan serangga 

dan kapang. Penelitian-penelitian tentang pemanfaatan tanaman mimba yang digunakan untuk 

meningkatkan kualitas jagung pipilan selama penyimpanan belum banyak dilakukan. Berdasarkan 

uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana ―Pengaruh level pemberian 

tepung daun mimba (Azadirachta indica A. Juss) terhadap kualitas jagung pipilan selama 

penyimpanan‖.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain : Jagung yang berasal dari PT Japfa 

Comfeed Indonesia Padang dengan kadar air 20% dan kandungan aflatoksin sebesar 110 ppb, daun 

mimba, serta bahan lainnya. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Oven, 

ayakan, blender, timbangan analitik, plastik, dan karung (woven bag). 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode eksperimen menggunakan rancangan acak 

lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan.  
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Perlakuan terdiri dari 4 level yaitu : 

A : Tanpa pemberian tepung daun mimba  

B :  pemberian tepung daun mimba  2,5 %   

C :  pemberian tepung daun mimba  5,0 %  

D :  pemberian tepung daun mimba  7,5 %   

 

 Pada penelitian ini setiap percobaan terdiri dari 1000 gr jagung yang ditambahkan dengan 

masing-masing tepung daun mimba sesuai perlakuan, kemudian dilakukan penyimpanan dalam 

suhu ruang selama 4 minggu. Setelah 4 minggu penyimpanan dilakukan pengamatan berupa 

(persentase biji rusak, persentase biji berjamur, persentase kadar air, dan kandungan aflatoksin 

secara kualitatif).  Untuk mengetahui pengaruh perlakuan, data yang diperoleh di analisis dengan 

sidik ragam dan  jika ada perbedaan antara perlakuan maka dilanjutkan dengan uji DMRT ( 

Duncan‘s Multiple Range Test).  

Pelaksanaan penelitian diawali dari penyediaan jagung, tepung daun mimba dan wadah 

penyimpanan. Jagung yang sudah dipipil dibersihkan dan ditimbang sebanyak 1 kg untuk masing-

masing unit perlakuan,  kemudian ditaburkan dengan tepung daun mimba sesuai dengan perlakuan. 

Jagung yang sudah ditaburkan tepung daun mimba dilakukan penyimpanan selama 4 minggu 

dalam karung kecil (woven bag) yang dimodifikasi.  Kemudian karung-karung tersebut diletakkan 

diatas palet guna menghindari penguapan dan dijaga dari kerusakan oleh tikus dan serangga hama 

gudang. Selama penyimpanan sampel dilihat setiap minggu dan pengambilan sampel dilakukan 

pada penyimpanan 4 minggu.  

Parameter yang diukur adalah  

Persentase Biji Rusak. Jumlah sampel (a), kemudian dipisahkan antara biji utuh dengan biji 

jagung yang rusak (biji jagung terserang oleh serangga). Biji rusak ditimbang (b) dalam gr. 

Persentase biji rusak dapat dihitung dengan rumus: 

% Biji rusak  = 
   

 
      

Persentase Biji Berjamur.  Setelah penyimpanan 4 minggu pengujian biji berjamur dapat 

dilakukan secara visual dengan indra penglihatan, berat jagung 4 minggu dikurang dengan biji utuh 

dibagi dengan berat jagung 4 minggu dikali 100% , persentase dapat dihitung dengan rumus: 

% Biji berjamur =  
                                     

                     
       

 

Persentase Kadar Air.  Untuk menghitung kadar air pada jagung dapat dihitung dengan 

menggunakan alat yang biasa digunakan oleh perusahaan Japfa Comfeed Tbk Padang yaitu dengan 

alat Mosture Tester Kett PM410.  Disiapkan jagung  yang telah disimpan selama 4 minggu (1000 

gr/ perlakuan) dimasukkan dalam gelas stainles, kemudian dimasukkan dalam lingkaran alat secara 

merata, alat tersebut akan bekerja secara otomatis dan pada layar monitor dapat dilakukan 

pembacaan kadar air pada jagung. 

Penentuan Jagung Tercemar Aflatoksin Secara Kualitatif ( sinar UV).  Jagung yang sudah 

diamati pada tahap sebelumnya dan sudah diketahui beratnya dilanjutkan dengan pengamatan 

secara visual menggunakan alat yang dilengkapi sinar UV dengan panjang gelombang 360 

nanometer. Jagung dengan berat 800 gr digiling halus dengan mesin penggiling dan diletakkan 

pada baki lalu diratakan, untuk perhitungan kandungan aflatoksin jagung dibawa keruangan gelap 

kemudian alat dihidupkan, baki yang berisi jagung halus diletakkan dibawah sinar UV lalu 

dilakukan perhitungan kandungan aflatoksin sesuai dengan yang dilakukan oleh perusahaan Japfa 

Comfeed Tbk Padang. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Pemberian Tepung Daun Mimba Terhadap Biji Rusak 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa dengan pemberian 

tepung daun mimba (Azadirachta indica A. Juss) terhadap jagung pipilan selama penyimpanan 
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tidak terdapat biji rusak berupa kerusakan mekanis atau fisik berupa pecahan yang < 0.6 bagian 

jagung utuh, kerusakan biologis dapat berupa jagung yang rusak karena mikroorganisme atau 

serangga. Hal ini disebabkan karena jagung yang digunakan adalah jagung hasil sortiran yang 

berasal dari PT. Japfa Comfeed Indonesia Padang. Selain itu, keadaan lingkungan yang telah sesuai 

dengan penyimpanan jagung seperti suhu dan kelembaban udara ruangan penyimpanan.  

Suhu penyimpanan jagung selama penelitian adalah 30ºC dan kelembaban relatif 80% 

merupakan suhu dan kelembaban yang tinggi sehingga tidak akan menunjang pencemaran oleh 

serangga. Hal ini sesuai dengan Natural Resources Intitute (1991) menyatakan bahwa kondisi 

optimum untuk pertumbuhan serangga adalah pada suhu 25 - 27ºC dan kelembaban relatif 70%, 

sedangkan bila suhu penyimpanan naik melebihi suhu optimum maka kondisi lingkungan tidak 

akan memungkinkan pertumbuhan serangga. Namun hal tersebut berbeda dengan pendapat  Francis 

dan Wood. (1982)  yang menyatakan bahwa pada suhu 20 - 30ºC dan kelembaban 70 - 90% akan 

menunjang pertumbuhan serangga dan akan memproduksi mikotoksin. 

Pengaruh Pemberian Tepung Daun Mimba Terhadap Biji Berjamur 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pemberian tepung daun mimba ke dalam 

jagung pipilan selama penyimpanan terhadap perkembangan biji berjamur dapat dilihat pada Tabel 

1. 

Tabel 1. Rataan persentase biji berjamur dengan pemberian tepung daun mimba setiap perlakuan 

selama penelitian 

Perlakuan     Biji berjamur (%) 
   A (tanpa pemberian tepung daun mimba) 8,34

a 
   B (pemberian 2,5 %tepung daun mimba) 0,00

b 
   C (pemberian 5,0 %tepung daun mimba) 0,00

b 
   D (pemberian 7,5 %tepung daun mimba) 0,00

b 
SE                       0,81 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh berbeda 

sangat nyata (P<0,01) 

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa adanya pengaruh berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap persentase biji berjamur dengan pemberian tepung daun mimba.  Pada Tabel 1 

terlihat biji berjamur hanya ditemukan pada jagung yang tidak diberi tepung daun mimba 

(perlakuan A), sedangkan pemberian tepung daun mimba dengan semua level pemberian tidak 

ditemukan adanya biji berjamur. Tingginya biji berjamur pada perlakuan A disebabkan karena 

tidak adanya zat aktif  yang dapat menekan pertumbuhan jamur serta tingginya kadar air jagung 

selama penyimpanan yang akan mempercepat pertumbuhan jamur terhadap bahan pakan. Sesuai 

dengan pendapat Tangendjaja dan Elizabeth (2014) bahwa kadar air pada jagung akan 

mempengaruhi pertumbuhan jamur kontaminasi. Jagung akan lebih mudah ditumbuhi jamur 

apabila kadar air lebih dari 14%. Selain itu, jamur akan mudah tumbuh pada saat jagung disimpan 

dalam keadaan basah serta pada ruang yang panas dan lembab. 

Tidak ditemukannya berat biji berjamur pada jagung yang diberi tepung daun mimba 

disebabkan karena adanya zat aktif yang dapat menekan pertumbuhan jamur. Daun mimba 

memiliki kandungan zat aktif berupa azadirachtin, meliantriol, salanin, nimbin dan nimbidin yang 

dapat menekan pertumbuhan jamur (Schmutterer, 1995). Dan adanya senyawa flavonoid yang 

terkandung dalam daun mimba memiliki sifat yang efektif menghambat bakteri, virus dan jamur 

(Krisnata et al., 2014). Selain itu pada daun mimba juga terdapat paraisin, alkaloid, flavonoid, 

tanin, saponin, dan komponen-komponen minyak atsiri yang mengandung senyawa sulfida (Hillary 

et al., 2016). Senyawa minyak atsiri yang terkandung pada daun mimba memiliki potensi sebagai 

antijamur yang baik.  

Selain itu pada daun mimba juga terdapat zat aktif berupa  fenolik. Fenolik adalah 

Senyawa antifungal yang mempunyai berbagai mekanisme penghambatan terhadap sel jamur. 

Penghambatan antifungal dapat disebabkan oleh perlekatan senyawa pada permukaan sel atau 
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berdifusinya senyawa tersebut ke dalam sel jamur. Zat antifungal pada suatu bahan dapat 

menginaktivasi fungsi material genetik, yaitu dengan cara mengganggu pembentukan asam nukleat 

(DNA dan RNA). Gangguan pembentukan asam nukleat tersebut akan menyebabkan terhambatnya 

transfer informasi genetik yang selanjutnya akan menginaktivasi atau merusak materi genetik yang 

mengakibatkan terganggunya aktivitas sel jamur. Minyak atsiri sebagai salah satu metabolit 

sekunder yang memiliki aktivitas antifungal memiliki mekanisme kerja dengan cara mengganggu 

permeabilitas dari membran sel jamur. Gangguan permeabilitas dari membran sel jamur ini 

diperankan oleh salah satu komponen penting dari minyak atsiri yaitu fenolik. Membran sel jamur 

yang telah mengalami gangguan permeabilitas tersebut kemudian mati akibat kebocoran cairan 

intrasel.  

Peneliti lain Lisangan et al. (2015) menyatakan adanya kandungan fenolik pada minyak 

atsiri dalam ekstrak daun rumput kebar dapat menghambat pertumbuhan jamur. Kumar et al. 

(2010) mengemukakan bahwa adanya komponen fenolik pada minyak atsiri Ocimum sanctum 

mampu mereduksi pertumbuhan kapang dan produksi AFB1. 

Selain itu adanya flavonoid sebagai salah satu metabolit sekunder yang memiliki aktivitas 

antifungi serta memiliki mekanisme kerja dalam menghambat pertumbuhan jamur yaitu dengan 

cara mengganggu permeabilitas dari membran sel jamur. Gugus hidroksil yang terdapat pada 

flavonoid menyebabkan perubahan komponen organik dan transport nutrisi yang akhirnya akan 

mengakibatkan timbulnya efek toksik terhadap jamur (Ghalib, 2009).  

Senyawa flavonoid memiliki kecenderungan dalam mengikat protein sehingga menggangu 

proses metabolisme (Poeloengan et al., 2010). Cara kerja senyawa zat aktif menghambat 

pertumbuhan Aspergillus flavus adalah dengan mengganggu proses terbentuknya membran atau 

dinding sel, sehingga pertumbuhan hifa di dalam jagung dapat terhambat. Sesuai dengan pendapat 

Sudjaswadi (2006) menyatakan bahwa efektifitas senyawa antifungi dipengaruhi oleh karakter 

dinding sel atau membran sel dari jamur tersebut. 

Pengaruh Pemberian  Tepung Daun Mimba Terhadap Kadar Air 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pemberian tepung daun mimba ke dalam 

jagung pipilan selama penyimpanan terhadap kadar air jagung pipilan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa adanya pengaruh berbeda sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kadar air dengan pemberian tepung daun mimba. Berdasarkan uji lanjut DMRT 

didapatkan bahwa perlakuan A (tanpa pemberian tepung daun mimba) mengandung kadar air lebih 

tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Semakin tinggi pemberian tepung daun mimba 

menyebabkan kadar air jagung pipilan selama penyimpanan menurun. Kadar air terendah 

didapatkan pada perlakukan dengan pemberian 7.5% tepung daun mimba (Tabel 2).  

Tabel 2. Rataan persentase kadar air dengan pemberian tepung daun mimba setiap perlakuan 

selama penelitian 

Perlakuan Kadar air (%) 
   A (tanpa pemberian tepung daun mimba) 17,30

a 

   B (pemberian 2,5 %tepung daun mimba)  17,05
ab 

   C (pemberian 5,0 %tepung daun mimba)  16,78
bc 

   D (pemberian 7,5 %tepung daun mimba) 16,55
c 

SE                   0,13 
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh berbeda 

sangat nyata (P<0,01) 

Kadar air pada semua perlakuan menurun setelah dilakukan penyimpanan dimana sebelum 

penyimpanan kadar air jagung berkisar 20% dan setelah disimpan selama 4 minggu kadar air 

menurun.  Terjadinya penurunan kadar air tersebut disebabkan terjadinya penguapan dari jagung 

tersebut melalui pori-pori dari wadah penyimpanan. Penguapan yang tinggi pada jagung dengan 

pemberian tepung daun mimba 7,5% sehingga menyebabkan kadar air pada perlakuan tersebut 

lebih rendah. Sedangkan jagung yang tidak diberi tepung daun mimba menyebabkan sedikit 
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terjadinya penguapan sehingga kadar air yang didapatkan lebih tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya.  

Tingginya kadar air pada perlakuan A  disebabkan tidak adanya penambahan tepung daun 

mimba. Tepung daun mimba memiliki zat aktif yang dapat menyerap dan memanfaatkan air yang 

ada pada jagung tersebut sehingga kadar air dari jagung tersebut berkurang.  Sebaliknya jika tidak 

ada penambahan tepung daun mimba mengakibatkan tidak ada zat aktif sehingga jagung tersebut 

ditumbuhi oleh jamur yang menyebabkan berkurangnya penguapan akibatnya kadar air pada 

perlakuan A tersebut lebih tinggi.  

Tingginya pemberian tepung daun mimba (perlakuan D) menyebabkan tinggi penurunan 

kadar air dari 20% sebelum penyimpanan menjadi 16,55% setelah disimpan selama 4 minggu 

(Tabel 2). Tingginya penurunan disebabkan karena keberadaan  zat aktif pada perlakuan tersebut 

tinggi.  Zat aktif yang terdapat pada tepung daun mimba yaitu azadirachtin, salanin, nimbin, 

nimbidin, paraisin, alkaloid, flavonoid, tanin, fenol, saponin, dan komponen-komponen minyak 

atsiri yang mengandung senyawa sulfida. Keberadaan zat aktif tersebut memanfaatkan air yang ada 

pada jagung dan menekan pertumbuhan jamur.  Terjadinya penghambatan pertumbuhan jamur 

pada jagung menyebabkan kadar air jagung menurun.  Sebaliknya jika jamur tidak terhambat 

pertumbuhannya menyebabkan jamur tersebut akan mengalami proses metabolisme yang akan 

menghasilkan CO2, H2O dan energi, sehingga kadar air pada jagung sedikit penurunannya.  

Kadar air yang rendah akan mengurangi adanya pertumbuhan aflatoksin, karena jamur 

tidak mudah tumbuh pada kadar air yang rendah. Sesuai dengan pendapat Sanders et al. (1993) 

kadar air bahan (substrat) merupakan salah satu faktor utama penghasil aflatoksin yang 

terkontaminasi oleh jamur. Dan kadar air dalam bahan atau produk yang disimpan akan 

menentukan kesegaran dan daya awet bahan tersebut terhadap serangan mikroorganisme (Pitt dan 

Hocking, 1985). 

Pengaruh Pemberian Tepung Daun Mimba Terhadap Kandungan Aflatoksin 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pemberian tepung daun mimba ke dalam 

jagung pipilan selama penyimpanan terhadap kandungan aflatoksin jagung pipilan dapat dilihat 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan kandungan Aflatoksin dengan pemberian tepung daun mimba setiap perlakuan 

selama  penelitian 

Perlakuan Aflatoksin ( Ppb) 
   A (tanpa pemberian tepung daun mimba) 150,75

a 

   B (pemberian 2,5 %tepung daun mimba) 43,75
b 

   C (pemberian 5,0 %tepung daun mimba) 41,50
b 

   D (pemberian 7,5 %tepung daun mimba) 49,25
b 

SE                    7,88 
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh berbeda 

sangat nyata (P<0,01) 

Pada Tabel 3 terlihat kandungan aflatoksin berkisar dari 41,50 sampai 150,75 ppb. Hasil 

analisis keragaman menunjukkan adanya pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap 

kandungan aflatoksin dengan pemberian tepung daun mimba. Berdasarkan uji lanjut DMRT  

diketahui bahwa perlakuan A (tanpa pemberian tepung daun mimba) mengandung aflatoksin yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Kandungan aflatoksin didapatkan sebesar 

150,75 ppb meningkat sebesar 27% dibandingkan sebelum penyimpanan. (110 ppb). Tingginya 

kandungan aflatoksin yang didapat atau terjadinya peningkatan kandungan aflatoksin disebabkan 

karena tidak ada zat aktif yang dapat menghambat enzim untuk memproduksi biosintesis aflatoksin 

sehingga pembentukan aflatoksin terbentuk. Selain itu adanya pertumbuhan jamur untuk 

memproduksi aflatoksin. Tingginya pertumbuhan jamur juga dapat meningkatkan kandungan 

aflatoksin. Kumar et al. (2010) dan Tian et al. (2011) menyatakan bahwa ada korelasi langsung 

antara pertumbuhan kapang dan produksi Aflatoksin B1. Pertumbuhan miselium berkorelasi 

dengan sintesis enzim yang berperan dalam produksi Aflatoksin B1 sehingga pertumbuhan 
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miselium yang lebat pada Aspergillus flavus menyebabkan produksi aflatoksin menjadi tinggi.  

Peneliti sebelumnya Ito (2017) telah mengambil sampel jagung yang berasal dari PT Japfa 

Comfeed Tbk cabang Padang dan telah mengidentifikasi jamur yang terkandung dalam jagung 

tersebut seperti jamur Aspergillus flavus, A. parasiticus dan Penicilium citrinum, jamur-jamur 

tersebut merupakan jamur yang umum menghasilkan aflatoksin. 

Pemberian tepung daun mimba dengan level 2,5 sampai 7,5% dalam jagung pipilan dapat 

menurunkan kandungan afaltoksin sampai 72%. Hal ini merupakan suatu temuan baru karena 

jagung yang sudah ada kandungan aflatoksinnya dapat diturunkan.  Biasanya kandungan aflatoksin 

tidak dapat diturunkan akan tetapi hanya dihambat pertumbuhan kapang sehingga tidak 

menghasilkan racun berupa aflatoksin. Dalam penelitian ini tepung daun mimba yang digunakan 

mempunyai dua kemampuan yaitu pertama mampu menghambat pertumbuhan kapang penyebab 

aflatoksin dan yang kedua mampu menekan atau menurunkan aflatoksin yang ada. Kemampuan 

tersebut disebabkan karena ada zat aktif dari tepung daun mimba tersebut yang dapat menghambat 

enzim untuk memproduksi biosintesis aflatoksin sehingga pembentukan aflatoksin tidak terjadi, 

karena daun mimba memiliki sifat inhibitor terhadap aflatoksin (Gunamalai dan Vanila, 2015). 

Penghambatan produksi aflatoksin tidak selalu disebabkan oleh pertumbuhan kapang yang 

tereduksi tetapi dapat disebabkan oleh penghambatan katabolisme karbohidrat dengan cara 

mempengaruhi beberapa enzim yang pada akhirnya menurunkan kemampuan Aspergillus flavus 

untuk memproduksi aflatoksin B1 (Tatsadjieu et al., 2009). Pitt (1993) mengemukakan bahwa 

penghambatan produksi aflatoksin mungkin disebabkan oleh enzim yang dilepaskan saat terjadi 

lisis pada miselium kapang. Namazi et al. (2002) menyatakan kerusakan miselium dan konidium 

kapang merupakan salah satu ciri proses deaktivasi aflatoksin. 

Kandungan zat aktif yang terdapat pada daun mimba seperti azadirachtin, salanin, nimbin 

nimbidin paraisin, alkaloid, flavonoid, tanin, fenolik, saponin, dan komponen-komponen minyak 

atsiri yang mengandung senyawa sulfida. Minyak atsiri yang terdapat pada tepung daun mimba 

dapat menurunkan  kandungan aflatoksin. Peneliti lain Lisangan (2015) melakukan penelitian 

tentang aktivitas antiaflatoksin B1 ekstrak daun rumput kebar (Biophytum petersianum) terhadap 

Aspergillus flavus dapat menghambat AFB1 sebesar 99,2%. Ekstrak daun rumput kebar 

mengandung senyawa fenolik yang merupakan salah satu penyebab penghambatan produksi AFB1.  

Kumar et al. (2010) mengemukakan bahwa adanya komponen fenolik pada minyak atsiri 

mampu mereduksi pertumbuhan kapang dan produksi AFB1. Penghambatan produksi aflatoksin 

oleh komponen fenolik juga dikemukakan oleh Kim et al. (2006) yang menyatakan bahwa 

mitokondria berperan dalam penyediaan asetil-CoA yang merupakan prekursor utama dalam 

biosintesis aflatoksin. Kerusakan rantai respirasi mitokondrial yang disebabkan oleh komponen 

fenolik merupakan bagian dari penghambatan produksi aflatoksin. 

Hal ini mengindikasikan bahwa tepung daun mimba tidak hanya mampu menghambat 

pertumbuhan kedua isolat Aspergillus flavus tetapi juga mampu menghambat produksi AFB1. 

Penelitian lain Ediningsih et al. (2016) meneliti tentang penanganan aflatoksin pada bahan pangan 

dengan menggunakan minyak atsiri daun kunyit dengan penggunaan 1,5 % v/v dapat menghambat 

aflatoksin B1 dan G1 sebesar 100%. Daya hambat minyak atsiri terjadi pada saat proses biosintesis 

aflatoksin yang melibatkan peroksidasi lemak dan oksigenisasi. Minyak atsiri melindungi sel dari 

aflatoksin dengan cara mengurangi pembentukan ikatan DNA aflatoksin dan bereaksi dengan 

spesies oksigen reaktif. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian tepung daun mimba 

dapat mempertahankan kualitas jagung pipilan selama penyimpanan, dengan memperlihatkan tidak 

adanya biji rusak, biji berjamur, menurunnya kadar air dan kandungan aflatoksin. Pemberian 

tepung daun mimba sebesar 2,5% mampu menurunkan kandungan aflatoksin sebesar 70,23%.  
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Saran  

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pemberian tepung daun mimba (Azadirachta 

indica A. Juss) dibawah 2,5%  untuk penyimpanan jagung pipilan lebih dari 1 bulan. Serta perlu 

juga uji ke ternak unggas untuk melihat respon ternak yang mengkonsumsi jagung yang 

aflatoksinnya dapat diturunkan.  

UCAPAN TERIMA KASIH 

Ucapan terima kasih diberikan kepada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Padang yang telah 

memberikan jagung sortiran pabrik dengan kadar air 20% dan kandungan aflaktoksin 110 ppb 
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Abstrak 

Alfalfa merupakan tanaman pakan yang mmpunyai kualitas nutrisi yang tinggi, akan tetapi di 

daerah Tropis pertumbuhannya terhambat, terutama pada daerah dengan kondisi lahan kering 

masam.  Percobaan ini bertujuan untuk menganalisis tingkat toleransi alfalfa (Medicago sativa L)  

yang telah diradiasi dengan sinar Gamma 200 Gy terhadap cekaman masam. Penelitian ini 

menggunakan rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan pola faktorial 2 faktor. Faktor pertama 

adalah 5 nomer tanaman yaitu : D2A4, D2B10, D2B16, D2C22, D2E34. Faktor kedua adalah 

cekaman masam terdiri dari 6 perlakuan dengan penambahan AlCl3 : kontrol P0 (0 ppm AlCl3 = pH 

5.1), P1 (100 ppm AlCl3= pH 3.8), P2 (200 ppm AlCl3= pH 3.6), P3 (300 ppm AlCl3= pH 2.7), P4 

(400 ppm AlCl3= pH 2.6) dan P5 (500 ppm AlCl3= pH 2.5). Replikasi dilakukan dengan 5 ulangan. 

Peubah yang diukur adalah tinggi tanaman, jumlah daun, viabilitas, perubahan warna daun, 

penyusutan media, pertambahan bobot eksplan, perubahan keasaman media. Analisis data 

menggunakan analisis varian (ANOVA) dan jika ada interaksi yang nyata, data dianalisis lebih 

lanjut menggunakan uji Duncan. Analisis varian menunjukkan interaksi yang nyata (P<0.05) 

menurunkan pertumbuhan tinggi tanaman, jumlah daun, penyusutan media, pertambahan bobot 

eksplan, perubahan keasaman media, dan viabilitas. Respon pertumbuhan tanaman alfalfa 

(Medicago sativa L) pasca-iradiasi sinar gamma 200 gray menurun dengan meningkatnya level 

cekaman masam. Nomor tanaman D2E34 mampu beradaptasi sampai 300 ppm AlCl3  dengan pH 

2.7, diikuti dengan nomer tanamn D2C22 dan D2B16. 

 

Kata kunci : Alfalfa (Medicago sativa), cekaman masam, sinar Gamma, kultur jaringan 

 

PENDAHULUAN 

Alfalfa sangat berpotensi dikembangkan di Indonesia sebagai alternatif hijauan pakan, 

akan tetapi di daerah Tropis pertumbuhannya terhambat, terutama pada daerah dengan kondisi 

lahan kering masam. Kandungan nutrisi pada leguminosa ini lebih tinggi dibanding hijauan 

leguminosa lainnya yakni sekitar 8.0%-29.1% (Sajimin, 2011), serat kasar 24%, nilai kecernaan 

bahan kering 72.4% dan bahan organik 74.1% (Sirait, 2011). Selain itu, tanaman ini kaya akan 

kandungan kalsium, kalium, mineral makro dan mikro, vitamin, betakaroten, garam organik, dan 

asam amino (Sirait et. al., 2011). Pertumbuhan yang optimal pada tanaman ini memerlukan 

drainase dan kesuburan tanah yang baik dengan pH±6,5 (Radovic et al 2009). Hal ini menjadi 

kendala bagi peternak lokal pada daerah dengan kondisi kesuburan tanah yang buruk, drainase 

rendah, wilayah tropis dengan kekeringan, serta kondisi tanah yang masam. Potensi lahan marjinal 

di Indonesia mencapai 108.78 juta Ha. Kondisi lahan ini sangat berpotensi dimanfaatkan untuk 

penanaman hijauan yang memanfaatkan kemajuan bioteknologi dengan menciptakan tanaman 

Alfalfa unggul melalui perekayasaan genetika sehingga menghasilkan tanaman teradaptasi pada 

lahan marjinal. Menurut Van Harten (1998), sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik 

yang memiliki tipe energi radiasi tinggi di atas 10 MeV, sehingga mempunyai daya penetrasi yang 

kuat ke dalam jaringan dan mampu mengionisasi molekul yang dilewatinya. Iradiasi sinar gamma 
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dapat menyebabkan terjadinya perubahan formasi atau struktur kromosom dan gen. Adanya 

kerusakan genetik tersebut dapat menimbulkan beberapa perubahan karakter yang mendorong 

terbentuknya keragaman baru. Menurut Maluzynski et al (2000), sebanyak 64% dari 1.585 variets 

tanaman sejak tahun 1985 dikembangkan dengan iradiasi sinar gamma.Ppenelitian ini telah 

dilakukan iradiasi sinar gamma sebesar 200 gray yang selanjutnya akan dilakukan pengujian 

tingkat toleransi tanaman alfalfa terhadap kemasaman untuk menyeleksi eksplan unggul yang dapat 

ditanam di lahan dengan kondisi tanah masam sehingga produktivitas tanaman tinggi. Penelitian ini 

bertujuan menganalisis tingkat toleransi beberapa nomer tanaman Alfalfa (Medicago sativa L.) 

pasca iradiasi sinar gamma 200 gray yang mengalami cekaman masam pada level berbeda terhadap 

respon pertumbuhan morfologi tanaman. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan dimulai bulan Desember 2017 hingga April 2018. 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Tumbuhan Pakan Bagian Ilmu dan 

Teknologi Tumbuhan Pakan dan Pastura, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.   

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pucuk tanaman Alfalfa (Medicago Sativa) yang 

telah diradiasi dengan 200 Gy, bahan-bahan sterilisasi berupa alkohol 70%, aquades, alumunium 

foil, spirtus, sabun cuci, plastik warp, natrium hipoklorit (5%, 10% dan 20%), zat pengatur tumbuh 

BAP (6-benzyl amino purine), media MS (Murashige and Skoog), agar, gula pasir, AlCl3. Peralatan 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laminar air flow untuk penanaman, botol kultur jaringan 

ukuran 100 mL, cawan petri, sudip, pisau tanaman, sendok, pipet volumetrik 0.5 mL, bulp, 

autoclave, gunting, gelas piala ukuran 500 mL dan 1000 mL,  magnetic stirer, pH meter, 

timbangan analitik, serta peralatan pengamatan parameter seperti jangka sorong, alat tulis, dan Leaf 

Colour Chart.  

Prosedur Penelitian 

Penelitian Awal.  Pucuk tanaman Alfalfa diperoleh dari penanaman Alfalfa di lapang yang telah 

diradiasi 200 Gy sinar gamma.   

Sterilisasi. Tahap sterilisasi meliputi sterilisasi alat, ruang kerja, dan media. Alat-alat inokulasi, 

alat gelas (botol media), media  dan logam disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121
o
 C, tekanan 

17,5 psi, selama ±30 menit. Semua peralatan selain bahan tanam disterilisasi dengan cara 

disemprot menggunakan alkohol 70%. Sterilisasi ruang kerja dilakukan dengan penguapan 

formalin untuk meminimalisir bakteri yang ada diruangan serta ruangan harus dengan akses 

terbatas dan suhu yang sesuai. Eksplan yang akan digunakan adalah bagian pucuk Alfalfa yang 

telah memiliki buku sebagai tempat tumbuhnya cabang (meristem aksiliar). Pucuk Alfalfa yang 

akan ditanam dicuci menggunakan sabun sampai bersih untuk kemudian disterilisasi  menggunakan 

HgCl2 selama 5 menit, dilanjutkan Clorox 15% selama 7 menit, kemudian Clorox 10% selama 7 

menit, dan direndam kembali dalam Clorox 5% selama 7 menit dan terakhir perendaman dalam 

aquades selama 5 menit. Pucuk steril ditanam dalam botol berisi media MS 0 sebagai tahap 

adaptasi.  

Pembuatan Media. Media yang digunakan terdiri dari 4 jenis media yaitu : Media 0 (Murashige 

Skoog (MS) 0 (basal) padat sebagai mediaadaptasi). Media adaptasi dibuat dengan melarutkan 7 

gram agar tidak berwarna, 30 gram gula putih, dan 4,43 gram MS (Murashige & Skoog) dalam 1 

liter aquades. Media I (Media 0 dengan penambahan level BAP untuk subkultur pertama). Media 

eksplan dibuat dengan melarutkan bahan pada media basal ditambah BAP masing-masing 0,5 mg/l, 

1 mg/l, 1,5mg/l, 2 mg/l dalam 1 liter aquades. Media II (Media 0 dengan penambahan BAP 1mg/l 

untuk subkultur kedua). Media eksplan dibuat dengan melarutkan bahan pada media basal 

ditambah BAP 1 mg/l dalam 1 liter aquades. Media III (Media II dengan penambahan AlCl3sebagai 
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media perlakuan). Media perlakuan dibuat dengan melarutkan bahan pada media basal ditambah 1 

ml  BAP, penambahan perlakuan (masing masing 0 ppm, 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm, 

500 ppm AlCl3) serta aquades sebanyak kekurangannya dalam 1 liter larutan. Untuk pengenceran 

AlCl3 dilakukan dengan perbandingan 1 gram AlCl3 Dilarutkan dalam 1000 ml aquades kemudian 

dihomogenkan. Pembuatan larutan media diaduk dengan magnetic stirrer kecepatan 200 rpm dan 

suhu 100
o
C, dipanaskan hingga mendidih. Larutan media dituangkan ke dalam botol kaca dengan 

volume masing-masing ±20 ml. Botol ditutup dengan alumunium foil sebelum disterilisasi 

menggunakan autoclave pada suhu 121
0
 C dan tekanan 17,5 psi selama ±15 menit.  

Penanaman Eksplan 

Tahap 1 : Adaptasi ekplan. Media yang digunakan dalam adaptasi tanaman Alfalfa (Medicago 

sativa L) adalah media 0. Sebanyak 35 pucuk tanaman Alfalfa (Medicago sativa L)  yang ditanam 

telah mengalami seleksi dan sterilisasi untuk mencegah terjadinya kontaminasi.  

Tahap 2 : Subkultur I. Media yang digunakan dalam subkultur eksplan tanaman Alfalfa (Medicago 

sativa L) adalah media I. Eksplan yag digunakan adalah eksplan pada tahap pertama.  

Tahap 3 : Subkultur II. Media yang digunakan dalam subkultur eksplan tanaman Alfalfa (Medicago 

sativa L) adalah media II. Eksplan yag digunakan adalah eksplan pada tahap kedua.  

Tahap 4 : Subkultur Eksplan pada Media Perlakuan pH Masam.Media yang digunakan dalam 

subkultur eksplan tanaman Alfalfa (Medicago sativa L) adalah media III.  Eksplan yag digunakan 

adalah eksplan pada tahap ketiga. Eksplan tanaman Alfalfa (Medicago sativa L) ditanam pada 

media di dalam laminar airflow. Eksplan yang telah ditanam pada media ditempatkan pada 

ruangan steril selama ±30 hari. Pengamatan proses pertumbuhan morfologi dilakukan untuk 

mengetahui pertumbuhan dan kualitas eksplan yang ditanam. Pengamatan terhadap pertumbuhan 

eksplan tanaman Alfalfa (Medicago sativa L) dilakukan setiap 3 hari sekali selama 30 hari (10 kali 

pengamatan). Pertumbuhan yang baik mengindikasikan toleransi tanaman Alfalfa (Medicago sativa 

L) terhadap taraf kemasaman media. 

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap 

(RAL) pola faktorial dengan faktor A sebagai nomor tanaman dan faktor B sebagai perlakuan 

kemasaman media. Perlakuan nomor tanaman yaitu D2A4, D2B10, D2B16, D2C22, D2E34. 

Perlakuan yang digunakan adalah sebagai berikut: P0 : Kontrol (tanpa AlCl3) (pH 5.1), P1 : 

Penambahan AlCl3 100 ppm (pH 3.8), P2  Penambahan AlCl3 200 ppm (pH 2.9),  P3 : penambahan 

AlCl3 300 ppm (pH 2.7), P4: Penambahan AlCl3 400 ppm (pH 2.6),  P5 : Penambahan AlCl3  500 

ppm (pH 2.5). Setiap perlakuan terdiri atas 5 botol sebagai ulangan, dan setiap botol terdiri dari 

satu eksplan. Data akan dianalisis menggunakan analisis peragam (ANOVA) melalui nstrumen 

SPSS, selanjutnya jika terdapat perbedaan yang nyata akan dilakukan uji lanjut Duncan (Steel dan 

Torrie 1993). 

Peubah yang diamati 

1. Tinggi dan Pertambahan Tinggi Eksplan. Pertambahan tinggi diukur dengan menghitung 

rata-rata pertambahan tinggi setiap pengamatan tiga hari sekali. 

2. Jumlah Daun dan Pertambahan Jumlah Daun. Pertambahan jumlah daun dengan 

menghitung rata-rata pertambahan daun setiap pengamatan tiga hari sekali.  

3. Perubahan pH media. Pengukuran perubahan kadar kemasaman media dilakukan dengan 

selisih antara derajat keasaman media minggu terakhir (minggu ke-4) dan derajat keasaman media 

minggu ke-0 menggunakan pH meter.  

4. Penyusutan Media (Gram). Pengukuran dilakukan dengan menghitung selisih bobot media 

diawal dan diakhir. P=(Bobot media tanpa eksplan awal-bobot media tanpa eksplan akhir). 
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5. Pertambahan bobot eksplan. Pengukuran dilakukan dengan menghitung selisih bobot eksplan 

diawal dan diakhir Bobot eksplan awal: (bobot media+eksplan awal-bobot media kosong). Bobot 

eksplan akhir: (bobot media+eksplan akhir- bobot media kosong akhir). Pertambahan bobot 

eksplan: (bobot eksplan akhir-bobot eksplan awal) 

6. Viabilitas(%). Viabilitas tanaman dihitung dengan mengukur jumlah tanaman yang dapat 

tumbuh dengan baik diawal hingga minggu terakhir pengamatan. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Respon Tinggi Eksplan Tanaman 

Respon pertambahan tinggi tanaman alfalfa (Medicago sativa L.) pasca iradiasi sinar 

gamma 200 gray dengan pemberian perlakuan cekaman masam ditunujukkan pada Tabel 1. Hasil 

analisis data pada tabel 1 menunjukkan perbedaan yang nyata pada taraf 5% (p<0.05)  menurunkan 

pertambahan tinggi tanaman alfalfa. Pertambahan tinggi tanaman alfalfa terbaik pada tanaman 

D2E34 dan terendah pada tanaman D2C22. Iradiasi sinar gamma pada tanaman mampu 

memberikan efek baik dan dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman itu sendiri (Harsanti dan 

Yulidar 2015). Perlakuan menunjukkan hasil terbaik pada P0 dan terendah pada P4. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan Arif (2008) pertumbuhan tanaman terhambat dengan penambahan AlCl3, 

karena tingkat penyerapan unsur hara dihambat oleh aluminium.  

Rataan tinggi eksplan tanaman tertinggi pada nomor tanaman D2E34 dengan perlakuan 

kontrol (pH 5.1) sebesar 13.76 cm. Respon tinggi eksplan semakin menurun dengan meningkatnya 

dosis cekaman masam. Adanya gangguan dalam aktivitas metabolisme sel dapat menurunkan 

kemampuan regenerasi jaringan, kemampuan tanaman untuk menyerap hara dibatasi oleh 

kandungan Al yang tinggi terutama pada pH di bawah 5.5. Wright (1989) menegaskan bahwa 

alumunium akan menghambat angkutan dan penggunaan unsur esensial seperti Ca, Mg, P, K, dan 

Fe. Menurut Ma (2000), kelarutan Al pada pH <4.0 sangat tinggi terdapat dalam bentuk Al
3+

 yang 

sangat beracun bagi tanaman. Selain itu, kekurangan hara kalium dapat menyebabkan gangguan 

pertumbuhan tanaman, tanaman yang kekurangan hara kalium mudah rebah dan tidak tegar 

(Wirnas et al. 2002). Hal ini yang menyebabkan tanaman mudah patah sehingga tidak mampu 

untuk tumbuh dengan baik.  

Tabel 1. Pengaruh interaksi nomor tanaman dengan dosis Al
3+

 terhadap  pertambahan  

            tinggi tanaman alfalfa 

Level 
Nomor Tanaman 

D2A4 D2B10 D2C22 D2E34 D2B16 

P0 8.95±6.56abcd 10.16±7.17abcd 10.04±3.94abcd 13.76±8.43a 12.81±3.32ab 

P1 9.66±5.37abcd 8.77±7.61abcd 7.89±4.37abcd 9.61±7.13abcd 10.81±1.5abcd 

P2 7.78±4.17abcd 8.15±4.04abcd 10.82±3.91abcd 8.81±7.33abcd 10.07±2.5abcd 

P3 10.48±4.98abcd 11.52±1.99abc 7.06±3.71abcd 6.2±3.82bcd 9.2±1.54abcd 

P4 4.59±2.68cd 8.46±3.77abcd 5±3.06cd 8.21±2.83abcd 6.15±1.52bcd 

P5 6.53±4.05abcd 10.9±4.67abcd 3.93±2.12d 7.34±5.93abcd 7.64±2.37abcd 

Keterangan: Huruf yang berbeda pada kolom yang sama berbeda nyata (P<0.05) pada masing-masing parameter; P0: 
Kontrol: MS0+BAP 1mL(pH: 5.1), P1: P0 + Al3+ 100 ppm (pH:3.8) , P2: P0 + Al3+ 200 ppm (pH:2.9) , P3: P0 + 

Al3+ 300 ppm (pH: 2.7) , P4: P0 + Al3+ 400 ppm (pH: 2.6), P5: P0 + Al3+ 500 ppm (pH: 2.5).  
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Respon Jumlah Daun Eksplan Tanaman 

Respon pertambahan jumlah daun tanaman alfalfa (Medicago sativa L.) pasca iradiasi sinar 

gamma 200 gray dengan pemberian perlakuan cekaman masam ditunjukkan pada Tabel 2. Hasil 

analisis data pada Tabel 2 menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0.05) menurunkan total 

pertambahan jumlah daun. Pertambahan total jumlah daun tanaman alfalfa terbaik pada tanaman  

Tabel 2.  Pengaruh interaksi nomor tanaman dengan dosis Al
3+

 terhadap  pertambahan jumlah daun  

             tanaman alfalfa 

Level 
Nomor Tanaman 

D2A4 D2B10 D2C22 D2E34 D2B16 

P0 3.45±4.86bcde 7.17±8.98bcd 1.95±2.28de 5.27±3.88bcde 13.13±9.35a 

P1 3.47±1.99bcde 2.44±1.91bcde 3.98±3.65bcde 1.7±2.13de 13.42±10.63a 

P2 1.33±1.18de 2.91±2.08bcde 1.85±1.72de 1.18±1.2de 8.38±5.72ab 

P3 1.8±2.42de 2.58±2.14bcde 3.82±3.09bcde 1.84±1.56de 8.31±4.37abc 

P4 1.65±1.37de 2.25±1.42cde 2.84±4.08bcde 0.76±1.71e 2.29±1.69bcde 

P5 1.26±1.39de 2.51±1.55bcde 0.94±0.66de 0.71±0.98e 3.56±3.63bcde 

Keterangan: Huruf yang berbeda pada kolom yang sama berbeda nyata (P<0.05) pada masing-masing parameter; P0: 

Kontrol: MS0+BAP 1mL(pH: 5.1), P1: P0 + Al3+ 100 ppm (pH:3.8) , P2: P0 + Al3+ 200 ppm (pH:2.9) , P3: P0 + 

Al3+ 300 ppm (pH: 2.7) , P4: P0 + Al3+ 400 ppm (pH: 2.6), P5: P0 + Al3+ 500 ppm (pH: 2.5).  

D2B16 dan terendah pada tanaman D2E34. Hasil penelitian ini menunjukkan pada 

kosentrasi P0 dan P1 lebih baik dibanding dengan konsentrasi P2,P3,P4,P5.  Menurut Zhou et al 

(2016), tanaman alfalfa akan menurunkan ekspresi gen dengan penambahan Al
3+

 pada pH 4.5. Hal 

ini karena Al bersifat racun bagi tanaman yang menghambat nutrisi diserap oleh tanaman. Rataan 

tinggi eksplan tanaman tertinggi pada nomor tanaman D2B16 pada P1 (pH 3.8) sebesar 13.42. 

Respon jumlah daun eksplan semakin menurun dengan meningkatnya dosis cekaman masam. Hasil 

penelitian ini menujukkan respon pertambahan jumlah daun kurang sesuai dengan pertambahan 

tinggi eksplan tanaman. Hal ini dapat disebabkan karena unsur hara lebih diserap pada 

pembentukan batang sehingga perbentukan organ yang lainnya menjadi terhambat. Menurut Sofia 

(2007), pemberian AlCl3 mampu mengambat pembentukan daun karena unsur mineral Mg, Na, dan 

Fe yang berfungsi dalam pembentukan daun terhambat oleh alumunium.   

Respon Viabilitas Eksplan Tanaman 

 Viabilitas adalah kemampuan tanaman hidup dari awal waktu tanam hingga akhir waktu 

tanam. Tanaman alfalfa hidup pada kondisi subtropis dengan pH ±6.5. Respon viabilitas tanaman 

alfalfa (Medicago sativa L.) pasca iradiasi sinar gamma 200 gray dengan pemberian perlakuan 

cekaman masam  ditunjukkan pada Tabel 3. Jumlah kematian eksplan tanaman D2A4 terbesar  

pada P5 (pH 2.5); D2B10 terbesar  pada P4 (pH 2.6); D2C22 terbesar pada P5 (pH2.5); D2E34 

terbesar pada P3 (pH 2.7); D2B16 terbesar pada P4 (pH 2.6). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

eksplan tanaman Alfalfa pasca iradiasi 200 gray masih mampu beradaptasi terhadap daya hidup 

dengan cekaman masam hingga pH 2.5. Urutan nomor tanaman dari yang terbaik D2B16, D2B10, 

D2E34, D2A4 dan D2C22. 
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Tabel 3. Pengaruh dosis Al
3+

 terhadap viabilitas eksplan tanaman alfalfa (%) 

Level 
Nomor Tanaman 
D2A4  D2B10 D2C22 D2E34 D2B16 

 ----------------------------------- % ----------------------------------- 

P0 80 80 100 80 100 
P1 80 80 40 60 80 
P2 80 80 100 60 100 
P3 80 80 80 40 80 
P4 60 60 40 100 60 
P5 40 80 20 60 80 

 

Daya tahan hidup tanaman pada cekaman pH rendah sangat bervariasi. Menurut Zhou et al. (2016), 

tanaman alfalfa akan menurunkan ekspresi gen dengan penambahan Al
3+ 

pada pH 4.5. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil yang diperoleh dengan menunjukkan daya hidup tanaman alfalfa menurun 

ketika level Al
3+ 

meningkat. Level cekaman P5 dan P4 menunjukkan jumlah kematian yang lebih 

tinggi dibanding P3, P2, dan P1. Gangguan terhadap tanaman oleh cekaman Al
3+ 

menyebabkan 

kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara semakin berkurang, sehingga tanaman akan 

mengalami abnormalitas pada proses pertumbuhan, seperti kerdil, tidak tumbuh, daun kecil, dan 

lainnya bahkan tanaman tersebut dapat mati karena tidak mendapat memenuhi kebutuhan unsur 

hara. 

Respon Penyusutan Media 

Respon penyusutan media tanaman alfalfa (Medicago sativa L.) pasca iradiasi sinar gamma 200 

gray dengan pemberian perlakuan cekaman ditunjukkan pada Tabel 4. Hasil analisis data pada 

Tabel 4 menunjukkan  perbedaan yang nyata (p<0.05) menurunkan nilai penyusutan media. 

Peyusutan pada P1(pH 3.8) dan P2 (pH2.9) menunjukkan daya serap media lebih tinggi lebih tinggi 

dibanding P0 (pH 5.1), begitu juga dengan P5 (pH 2.5)  menunjukkan daya serap media lebih 

tinggi dibandingkan P4 (pH 2.6). Menurut Foy et al. (1989) aluminium menghambat angkutan dan 

penggunaan unsur-unsur esensial seperti Ca, Mg, P, K, dan Fe serta menghambat aktivitas mikroba 

yang menyediakan hara bagi tanaman, sehingga hara media akan lebih sedikit digunakan oleh 

tanaman. Eksplan tanaman D2A4 mampu beradaptasi pada P1 (pH 3.8); D2E34 mampu 

beradaptasi hingga P3 (pH 2.7); D2B16 masih mampu beradaptasi pada P5 (pH 2.5) terhadap 

penyusutan media. Respon penyusutan media diperoleh nomor tanaman D2E34 pada P1 (pH 3.8) 

sebagai penyusutan terbesar. 

Tabel 4.  Pengaruh dosis Al
3+

 terhadap penyusutan media eksplan tanaman alfalfa 

Level 
Nomor Tanaman 

D2A4 D2B10 D2C22 D2E34 D2B16 

P0 0.34±0.39bc 0.64±0.39bc 0.48±0.15bc 0.74±0.23abc 0.8±0.76abc 

P1 1.52±2.9abc 0.28±0.26bc 0.18±0.27c 2.4±2.13a 0.58±0.41bc 

P2 0.34±0.15bc 0.24±0.17bc 0.48±0.08bc 2.14±4.56ab 0.34±0.22bc 

P3 0.36±0.42bc 0.38±0.31bc 0.36±0.25bc 1.3±2.74abc 0.34±0.15bc 

P4 0.16±0.25c 0.12±0.13c 0.18±0.27c 0.28±0.19bc 0.1±0.22c 

P5 0.12±0.11c 0.3±0.24bc 0.0±0.0c 0.12±0.18c 0.7±1.51abc 
Keterangan: Huruf yang berbeda pada kolom yang sama berbeda nyata (P<0.05) pada masing-masing parameter; P0: 

Kontrol: MS0+BAP 1 mL (pH: 5.1), P1: P0 + Al3+ 100 ppm (pH:3.8) , P2: P0 + Al3+ 200 ppm (pH:2.9) , P3: P0 + 

Al3+ 300 ppm (pH: 2.7) , P4: P0 + Al3+ 400 ppm (pH: 2.6), P5: P0 + Al3+ 500 ppm (pH: 2.5).  
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Respon Perubahan pH Media 

Tanaman alfalfa hidup dengan baik pada pH ±6,5. Respon perubahan pH media tanaman 

alfalfa (Medicago sativa L.) pasca iradiasi sinar gamma 200 gray dengan pemberian perlakuan 

cekaman masam ditunjukkan pada Gambar 1.  

 

Gambar 1. Respon dosis Al
3+

 terhadap perubahan pH media tanaman alfalfa 

Peningkatan pH media paling signifikan ditunjukkan pada level cekaman Al
3+ 

0 dan 300 

ppm yaitu 1.53 dan 1. Hasil ini sesuai dengan penelitian Manpaki et al. (2017), yang menyatakan 

bahwa pertambahan pH media yang tinggi pada tanaman lamtoro adalah yang tercekam 300 ppm 

aluminium. Berbeda dengan penelitian Havidzati (2017), penigkatan pH media tanaman alfalfa 

paling signifikan ditunjukkan pada level cekaman Al
3+

 400 ppm dan 500 ppm. Menurut Utama 

(2008), salah satu bentuk respon pertumbuhan pada tanaman yang mengalami cekaman masam 

adalah ditunjukkan dengan kemampuan mengubah pH media menjadi lebih basa. Peningkatan pH 

bertujuan untuk mengurangi kelarutan alumunium sehingga tanaman mampu menyerap unsur hara 

lebih baik.  

Respon Bobot Eksplan 

Respon pertambahan bobot eksplan tanaman alfalfa (Medicago sativa L.) pasca iradiasi sinar 

gamma 200 gray dengan pemberian perlakuan cekaman masam ditunjukkan pada Tabel 5. 

Tabel 5.  Pengaruh dosis Al
3+

 terhadap pertambahan bobot eksplan tanaman  alfalfa 

Level   
Nomor Tanaman 
D2A4 D2B10 D2C22 D2E34 D2B16 

P0 0.24±0.34c 0.48±0.35c 0.36±0.17c 0.58±0.25abc 0.7±0.72abc 
P1 0.28±0.18c 0.14±0.23c 0.1±0.23c 0.2±1.95b 0.5±0.35bc 
P2 0.26±0.21c 0.14±0.11c 0.4±0.1c 2.08±4.54a 0.18±0.13c 
P3 0.18±0.18c 0.22±0.26c 0.82±1.28abc 1.24±2.66abc 0.14±0.13c 
P4 0.04±0.17c 0.06±0.13c 0.04±0.3c 0.2±0.16c 0.06±0.13c 
P5 0.04±0.17c 0.3±0.23c 0.0±0.0c 0.06±0.15c 0.14±0.19c 

Keterangan: Huruf yang berbeda pada kolom yang sama berbeda nyata (P<0.05) pada masing-masing parameter; P0: 

Kontrol: MS0+BAP 1mL(pH: 5.1), P1: P0 + Al3+ 100ppm (pH:3.8) , P2: P0 + Al3+ 200ppm (pH:2.9) , P3: P0 + 

Al3+ 300ppm (pH: 2.7) , P4: P0 + Al3+ 400ppm (pH: 2.6), P5: P0 + Al3+ 500ppm (pH: 2.5).  

 

Hasil analisis pada Tabel 5 menunjukkan  perbedaan yang  nyata (p<0.05) menurunkan nilai 

pertambahan bobot eksplan media. Bobot eksplan D2E34 pada P2 (pH 2.9) menunjukkan 

pertambahan yang terbesar. Eksplan tanaman D2C22 masih mampu beradaptasi pada P3 (pH2.7); 

D2E34 masih mampu beradaptasi pada P3 (pH 2.7); D2B16  mampu beradaptasi pada P1 (pH 3.8) 
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terhadap pertambahan bobot eksplan. Level penggunaan Al yang tinggi akan menghambat 

pertumbuhan dan produktivitas tanaman (Huang dan Violante 1997). 

SIMPULAN DAN SARAN 

Perlakuan cekaman masam pada tanaman alfalfa menyebabkan penurunan pertumbuhan eksplan 

tanaman. Nomor eksplan tanaman D2E34 mampu beradaptasi sampai 300 ppm AlCl3  dengan pH 

2.7, diikuti dengan nomer tanamn D2C22 dan D2B16. Diperlukan penelitian lanjutan eksplan 

tanaman alfalfa pasca iradiasi sinar gamma 200 gray hingga generasi kelima untuk dilakukan 

pengujian kembali dengan perlakuan pH rendah sehingga mendapatkan tanaman terbaik 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  produk fermentasi dan kecernaan (in vitro) kulit buah 

kakao yang terfermentasi. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri dari empat perlakuan dan tiga ulangan.  Adapun perlakuannya adalah: K0: kulit 

buah kakao segar; K1: kulit buah kakao segar + 2% EM-4 plus; K2: kulit buah kakao segar  + 4% 

EM-4 plus dan  K3 : kulit buah kakao segar + 6% EM-4 plus. Fermentasi dilakukan selama 5 hari. 

Peubah yang diukur  adalah produk fermentasi  (pH, N-NH3 dan VFAtotal) dan kecernaan bahan 

kering (KCBK) dan kecernaan bahan organik (KCBO). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwaproduk fermentasi yaitu pH dan VFA total tidak menunjukkan perbedaan  diantara 

perlakuan. Kadar N-NH3 pada perlakuan K1 dan K2 masing-masing 62,31% dan 50,92% nyata 

lebih tinggi (P<0,5) dibandingkan dengan perlakuan K0. Kadar N-NH3  pada K3 22,40% lebih 

rendah dibandingkan dengan K0, namun berbeda  tidak nyata (P>0,05). KCBK dan KCBO pada 

perlakuan K0, K1 dan K2 tidak menunjukkan perdedaan yang nyata diantara perlakuan, sedangkan 

KCBK dan KCBO pada perlakuan K3 nyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan K0, K1 dan 

K2 masing-masing 22,07%: 18,92%; 13,40 dan 25,36%; 20,50% dan 13,03%.  Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa pH dan VFA total tidak menunjukkan perbedaan, sedangkan  

KCBK dan KCBO tertinggi dihasilkan pada perlakuan K3 atau dengan penambahan 6% EM-4 

plus. 

Kata kunci:  Kulit buah kakao,  EM-4 plus, fermentasi, kecernaan in vitro 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Pakan merupakan salah satu faktor penentu utama yang mempengaruhi keberhasilan suatu 

usaha peternakan. Ketersediaan bahan pakan ternak akhir-akhir ini terasa semakin terbatas. Hal ini 

disebabkan antara lain semakin menyusutnya lahan bagi pengembangan produksi hijauan akibat 

penggunaan lahan untuk keperluan pangan dan tempat pemukiman. Oleh karena itu, perlu dicari 

sumber daya baru yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak alternatif yang mampu 

menggantikan sebagian atau seluruh hijauan. 

Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan limbah tanaman 

pangan atau tanaman perkebunan. Mastika (2006) menyatakan  salah satu komoditas perkebunan 

yang menghasilkan biomasa atau hasil sampingan yang cukup besar adalah tanaman kakao 

(Theobroma cacao L). Kakao (Theobroma cacao L) merupakan salah satu tanaman perkebunan 

yang penanamannya meningkat sangat pesat. Luas areal tanaman kakao di Provinsi Bali tahun 

2015 mencapai 14.470 ha dan menghasilkan produksi kakao sebesar 38.013 ton (Statistik 

Perkebunan Indonesia, 2015).Menurut Suparjo et al. (2011), persentase kulit buah kakao adalah 

75% dari buah kakao secara utuh maka dihasilkan limbah kulit buah sebesar 28.509,75 ton dalam 

satu tahun. Pemanfaatan limbah hasil perkebunan atau kakao sebagai  limbah agroindustri 

mempunyai fungsi yaitu sebagai sumber makanan berserat bagi ternak ruminansia (Mujnisa, 2007; 

Puastuti dan Susana, 2014). 

Nilai gizi limbah perkebunan sangat rendah, terutama dari segi kandungan protein; selain 

itu limbah perkebunan mengandung serat kasar tinggi, sehingga menyebabkan nilai kecernaan 
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rendah. Suharto (2004) melaporkan kulit buah kakao kandungan protein kasar 9,15%; lemak 

1,25%; serat kasar 32,7% dan TDN 50,3%). Faktor pembatas penggunaan kulit buah kakao adalah 

selain tinggi kandungan serat kasar, juga mengandung tannin dan alkaloid theobromine (3,7-

dimethylxanthine) sebesar 1,0% (Ginting, 2004). Theobromine dan tannin memiliki afinitas kuat 

terhadap protein dan karbohidrat (Amirroenes et al., 2005), sehingga menjadi faktor pembatas dari 

pemanfaatan kulit kakao untuk pakan ternak, karena dapat menghambat pertumbuhan mikroba 

rumen. Untuk menurunkan serat kasar dan meningkatkan nilai nutrisi pada limbah pertanian 

dibutuhkan suatu proses yang dapat mencakup proses fisik, kimiawi, maupun biologis antara lain 

dengan cara teknologi fermentasi (Pasaribu 2007).  

Fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia substrat organik yang berlangsung dengan 

adanya katalisator-katalisator biokimia yaitu enzim yang dihasilkan oleh mikroba tertentu.(Rostini, 

2017).  Fermentasi dilakukan agar bahan pakan yang mengandung ikatan nutrien yang sulit dicerna 

ternak seperti lignoselulosa dapat disederhanakan (Aji et al., 2013., Darmawan et al,. 2014 dan 

Hermawan et al., 2017). Fermentasi kulit buah kakao dapat dilakukan dengan menggunakan 

mikroorganisme yang bersifat selulolitik antara lain dengan menggunakan EM-4. Proses fermentasi 

dengan menggunakan mikroba seperti Effektive Mikroorganisme 4 (EM-4) dapat meningkatkan 

nilai kecernaan dan menambah rasa dan aroma serta meningkatkan vitamin dan mineral. EM-4 

merupakan salah satu mikroba yang dapat mendegradasi kandungan serat kasar karena memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan enzim laccase dan peroksidase yang dapat merombak dan 

melarutkan lignin yang terkandung pada bahan pakan yangberperan sebagai sumber energi bagi 

ternak, disamping itu juga EM-4 berperan meningkatkan kecernaan, sintesa protein mikroba, 

mengurangi bau kotoran, dan ramah lingkungan (Mangisah  et  al., 2009). 

 Berdasarkan uraian diatas, kiranya perlu dilakukan penelitian secara In Vitro tentang 

limbah kulit buah kakao yang difermentasi dengan menggunakan EM-4, yang nantinya dapat 

digunakan sebagai pakan sumber serat untuk ternak ruminansia.  

 

II.METODE PENELITIAN 

Penelitian   dilaksanakan di laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Udayana.  Limbah kulit buah kakao yang digunakan sebagai perlakuan di dapatkan dari 

dusun Cau, Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.  

  Starter yang digunakan dalam proses fermentasi adalah  EM-4 plus yang dibeli di daerah 

Tabanan. EM-4 plus ini kandungannya EM-4 dan molases.  

 

Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang 

terdiri dari 4 perlakuan (dosis EM-4 plus). Setiap perlakuan di ulang 4 kali sehingga terdapat 16 

unit percobaan. Adapun perlakuannya adalah: K0:  kulit buah kakao segar  ; K1: kulit buah kakao 

segar  + 2% EM-4 plus; K2: kulit buah kakao segar + 4% EM-4 plus; K3 : kulit buah kakao segar  + 

6% EM-4 plus. Fermentasi dilakukan selama 5 hari. 

Peubah yang Diamati 

1. Produk fermentasi rumen 4 jam: pH, kadar N-NH3 dan VFA total cairan rumen 

NH3 dalam cairan rumen ditentukan dengan metode Phenolhypochlorite melalui 

pembacaan spectrofotometer menurut Solarzano (1969).   

- Konsentrasi VFA total.  

Analisa kadar VFA total dilakukan dengan teknik destilasi uap (General Laboratory 

Procedure, 1966). 
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VFA total = (b- s ) x N HCl x 1000/5 mM 

    Keterangan: 

  b = volume HCl yang digunakan (ml);  

                s = volume titran contoh (ml);  

  N= normalitas larutan HCl 

2. Kecernaan bahan kering (KCBK) dan bahan organik (KCBO) 

            Pengamatan fermentasi secara in vitro dilakukan dalam dua waktu pengamatan yang 

berbeda yaitu 48 jam fermentatif dan 48 jam hidrolitik. Metode yang digunakan adalah menurut 

Minson dan Mc Leod Method (1972) yang dimodifikasi. Kecernaan bahan kering (KCBK) dan 

bahan organik (KCBO) ransum dihitung dengan rumus: 

 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

  

 Keterangan: 

  KCBK = Kecernaan Bahan Kering 

  KCBO = Kecernaan Bahan Organik 

  BK       = Bahan Kering 

  BO       = Bahan Organik 

 

 Analisis Data 

Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis dengan sidik ragam. Apabila terdapat 

hasil yang berbeda nyata (P<0,05) antar perlakuan, maka analisis dilanjutkan dengan uji jarak 

berganda dari Duncans pada taraf 5% menurut Steel dan Torrie (1993). 

III.HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Produk Fermentasi In Vitro 4  Jam 

Hasil kulit buah kakao terfermentesi  secara in vitro pada inkubasi 4 jam  menunjukkan pH 

substrat berkisar 7,74 – 8,06 (Tabel 1). Perbedaan penambahan dosis EM-4plus menunjukkan hasil 

yang berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap  pH rumen. Derajat keasaman (pH) merupakan salah 

satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan populasi dan aktivitas mikroba rumen. 

Utomo (2001) menyatakan bahwa derajat keasaman (pH) rumen antara lain dipengaruhi oleh jenis 

pakan yang dimakan terutama karbohidrat non-struktural, bahan pakan yang banyak mengandung 

karbohidrat non-struktural akan cepat menurunkan pH cairan rumen.  

Konsentrasi N-NH3 substrat pada semua perlakuan menunjukkan perbedaan yang  nyata 

(P<0,05). Perlakuan K0 kadar N-NH3nya tertinggi yaitu 4,91 mMol (Tabel 1), sedangkan kadar N-

NH3 pada perlakuan K1 dan K2 masing-masing 62,31% dan 50,92% nyata lebih rendah  

dibandingkan dengan perlakuan K0. Kadar NH3  pada K3 22,40% lebih rendah dibandingkan 

dengan K0, namun menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05). Keberadaan N-NH3  di 

BK sampel (g) – [BK residu (g) – BK residu blangko (g)] 

KCBK (%) = ----------------------------------------------------------------------- x 

100% 

   BK sampel (g) 
 BO sampel (g)– [BO residu (g) – BO residu blangko(g)] 

 KCBO (%) = ------------------------------------------------------------------- x 100% 

    BO sampel (g) 
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dalam rumen merupakan indikasi terjadinya degradasi protein. Protein yang terdegradasi di dalam 

rumen merupakan sumber nitrogen untuk mikroba rumen.  Rataan konsentrasi N-NH3 pada 

penelitian ini berkisar 1,85 – 4,91 mMol. Hasil penelitian ini masih lebih rendah dari yang 

direkomendasikan oleh  Sutardi (1979) yaitu 4 - 12 mMol.  McDonald et al. (2002) menyatakan 

bahwa kisaran normal konsentrasi N-NH3 untuk menunjang pertumbuhan mikroba rumen yaitu 

sekitar 6-21 mM. 

Tabel 1. Produk Fermentasi In Vitro 4  Jam 

 

Variabel 

Perlakuan
1)  

SEM
3) K0 K1 K2 K3 

pH 7,74
a2) 7,82

a 8,06
a 7,95

a 0,07 

N-NH3 (mMol) 4,91
a 1,85

b 2,41
b 3,81

a 0,38 

VFA total (mMol) 80,32
a 64,19

a 76,71
a 77,19

a 8,52 

Degradasi BK (%) 3,16
d 10,14

c 16,60
b 24,89

a 1,86 

Degradasi BO (%) 11,62
d 17,76

c 23,76
b 28,26

a 0,83 

Keterangan:  

1). K0: kulit buah kakao segar ; K1: kulit buah kakao segar + 2% EM-4 plus; K2: kulit buah kakao segar  + 4% EM-4 plus; 

K3 : kulit buah kakao segar + 6% EM-4 plus.  

2). Superskrip yang berbeda pada baris yang sama adalah berbeda nyata (P<0,05) 
3). SEM= “Standard Error of the Treatment Means” 

 

 Konsentrasi N-NH3 mencerminkan jumlah protein substrat yang tersedia di dalam rumen dan 

nilainya sangat dipengaruhi oleh kemampuan mikroba rumen dalam mendegradasi protein substrat. 

Amonia merupakan sumber N yang penting bagi mikroorganisme yang hidup dalam rumen dan 

digunakan oleh mikroba rumen sebagai sumber N untuk sintesis protein mikroba (Darmawan et al., 

2014). Rendahnya konsentrasi N-NH3 pada perlakuan K2 dan K3 kemungkinan telah 

dimanfaatkan oleh mikroba untuk menunjang pertumbuhannya. 

Konsentrasi VFA total kulit buah kakao terfermentasi  in vitro 4 jam pada semua perlakuan 

menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05). Karbohidrat  pakan, di dalam rumen akan 

difermentasi oleh mikroba menjadi energi, yang terdiri dari asetat, propionat dan butirat serta 

sebagian kecil asam valerat. VFA merupakan sumber energi utama untuk ternak ruminansia 

(Preston dan Leng, 1987). Menurut Sutardi (1979) kisaran kadar VFA yang mencukupi 

pertumbuhan mikroba rumen adalah 80 – 160 mMol. Rataan VFA total pada hasil penelitian ini  

masih berada dibawah kisaran yang direkomendasikan oleh sutardi (1979) yaitu 64,19 – 80,32 

mMol (Tabel 1) dan juga lebih rendah dari hasil penelitian Aji el al. (2013)  kulit buah kakao yang 

difermentasi dengan aspergillus niger, VFA totalnya berkisar 83,6 – 87,2 mM 

 Degradasi bahan kering (BK) dan degradasi bahan organik (BO) kulit buah kakao 

terfermentasi pada fermentasi in vitro 4 jam menunjukkan perbedaan yang  nyata (P>0,05) pada 

semua perlakuan. Degradasi BK tertinggi dihasilkan pada perlakuan K3 sebesar 24,89% dan 

terendah pada perlakuan K0 yaitu 3,16% (Tabel 1). Demikian pula terjadi pada pada degradasi BO  

tertinggi dihasilkan pada perlakuan K3 sebesar 28,26% dan terendah pada perlakuan K0 yaitu 

sebesar 11,62% (Tabel 1). Menurut Putra (1999), kecernaan bahan kering dan bahan organik 

dipengaruhi oleh faktor pakan dan jenis mikroba. Degradasi bahan kering dan bahan organik nyata 

meningkat dengan  meningkatnya penambahan EM-4 plus yaitu berkisar 3,16-24,89% dan 11,62-

28,26%. Hal ini menunjukkan bahwa fermentasi selama 4 jam enzim yang dihasilkan oleh mikroba 

rumen telah mampu mendegradasi limbah kulit buah kakao terfementasi untuk menghasilkan VFA 
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sebagai sumber energi dan NH3 sebagai sember N  yang nantinya digunakan untuk pertumbuhan 

dan sintesa protein mikroba.   

 Kecernaan In Vitro 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kecernaan bahan kering (KCBK) dan kecernaan 

bahan organik (KCBO) kulit buah kakao terfermentasi meningkat secara nyata pada semua 

perlakuan (Tabel 2).   

Tabel 2. Kecernaan In Vitro 

 

Variabel 

Perlakuan
1)  

SEM
3) K0 K1 K2 K3     

KCBK (%) 39,70
b2) 40,75

b 42,89
b 48,46

a 1,64 

KCBO (%) 43,66
b    45,42

b 48,42
b 54,73

a 1,61 

Keterangan: 
1). K0:  kulit buah kakao segar ; K1: kulit buah kakao segar + 2% EM-4 plus; K2: kulit buah kakao segar  + 4% EM-4 

plus; K3 : kulit buah kakao segar + 6% EM-4 plus.  
2). Superskrip yang berbeda pada baris yang sama adalah berbeda nyata (P<0,05) 

3). SEM= “Standard Error of the Treatment Means” 

 

KCBK tertinggi dihasilkan oleh K3 yaitu sebesar 48,46% (Tabel 2), sedangkan terendah 

KCBK pada perlakuan K0 adalah 39,70%.  Pada perlakuan K1, K2  KCBK masing-masing 2,64% 

dan 8,04% lebih tinggi dibandingkan dengan K0, namun berbeda tidak nyata (P>0,05). Perlakuan 

K3 KCBKnya 13,40%; 18.92% dan 22,07% nyata lebih tinggi (P<0,05) dibandingkan dengan 

perlakuan K2, K1 dan K0. 

Hasil KCBO pada perlakuan K0 adalah 43,66% , sedangkan KCBO pada perlakuan K1 dan 

K2 masing-masing 4,03% dan 10,90% lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan K0, namun 

berbeda tidak nyata (P>0,05). Untuk KCBO pada perlakuan K3 nyata lebih tinggi  (P<0,05) 

dibandingkan dengan perlakuan K0, K1 dan K2 sebesar 25,36%; 20,50% dan 13,03%. 

Hal ini terlihat bahwa  semakin lama waktu fermentasi maka KCBK dan KCBO in vitro lebih 

tinggi dibandingkan dengan degradasi BK maupun BO pada fermentasi 4 jam (Tabel 1). Sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilaporkan oleh Suryani et al. (2013) dan Mariani dan Suryani (2016), 

bahwa semakin lama proses pencernaan maka kecernaan BK dan BO semakin meningkat. 

Kenyataan ini didukung oleh Putra (2006), bahwa pencernaan pakan secara fermentatif, baik bahan 

kering maupun bahan organik terdegradai semakin tinggi  sejalan dengan lamanya proses 

fermentasi berlangsung. 

Muhtarudin dan Liman (2006) menyatakan bahwa semakin tinggi KCBK, semakin 

meningkat KCBO dan semakin tinggi peluang nutrisi yang dapat dimanfaatkan ternak untuk 

produksi dan begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah KCBK, semakin rendah KCBO serta 

semakin rendah peluang nutrisi yang dapat dimanfaatkan ternak. Kulit buah kakao yang 

difermentasi dengan EM-4 plus menghasilkan nilai KCBK dan KCBO yang tinggi, hal tersebut 

berarti nilai nutrien dari kulit buah kakao dapat diserap dan dimanfaatkan oleh ternak. Kegunaan 

penentuan kecernaan adalah untuk mendapatkan nilai kualitas bahan pakan , sebab hanya bahan 

pakan yang dapat dicerna yang dapat diserap oleh tubuh. Tinggi rendahnya nilai manfaat dari 

bahan pakan menjadi tolak ukur kecernaan suatu bahan pakan dan merupakan pencerminan dari 

bahan pakan tersebut. Apabila kecernaannya rendah, maka nilai manfaatnya rendah pula. 

Sebaliknya, apabila kecernaannya tinggi, maka nilai manfaatnya tinggi pula 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulakan bahwa produk fermentasi selama 4 jam, pH 

dan VFA total tidak menunjukkan perbedaan, sedangkan N-NH3 meningkat dengan meningkatnya  

dosis EM-4 plus dan Kecernaan bahan kering (KCBK) dan kecernaan bahan  organik (KCBO) 

tertinggi pada perlakuan K3 (6% EM-4 plus). 

 Saran 

Disarankan perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang waktu fermentasi perlu tingkatkan, untuk 

memperoleh hasil atau produk fermentasi yang optimal. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi pengaruh penambahan inokulasi bakteri asam 

laktat (BAL) dan aditif terhadap kualitas dan karakterietik silase whole crop sorgum mutan brown 

midrib (Sorghum bicolor L. Moench) galur Patir 3.7 yang dipanen pada fase soft dough. Penelitian 

dilaksanakan secara eksperimen menggunakan Rancangan Acak Lengkap pola faktorial dengan 4 

ulangan. Faktor A yaitu A1 = tanpa BAL, A2= penambahan BAL. Faktor B terdiri dari B1= tanpa 

aditif, B2= dedak, B3= jagung. Sumber BAL yang digunakan berasal dari inokulan komersil dari 

minuman fermentasi merk Yakult dengan dosis 1 ml (v/w) atau 11x10
9
 CFU/ml/berat segar. Aditif 

terdiri dari dedak padi dan jagung halus digunaakn sebanyak 3% (g/g)/berat segar.  Parameter yang 

diamati adalah karakteristik dan kualitas silase meliputi  nilai pH, nilai fleigh (NF), kandungan 

bahan kering (BK), protein kasar (PK), serat kasar (SK), lemak kasar (LK) dan Abu. Data 

dianalisis berdasarkan Analisis keragaman menurut Duncan Multiple Range Test (DMRT). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi (P>0,05) antara penambahan BAL dan 

aditif terhadap pH, NF, BK, PK, SK, LK dan abu, sedangkan faktor tunggal adtitif memberikan 

pengaruh berbeda nyata (P<0,05) lebih tinggi terhadap kandungan BK silase whole crop sorgum 

mutan BMR. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara umum penambahan inokulan 

BAL dan aditif mengahsilkan karakteristik dan kualitas silase yang sama, namun demikian 

penambahan dedak padi dan jagung halus menghasilkan BK silase yang lebih tinggi dibanding 

tanpa BAL dan aditif.  

 

Kata kunci : Aditif, BAL, Brown midrib, Silase, Sorgum. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Hijauan pakan merupakan menu utama ternak ruminansia dengan tingkat konsumsi yang 

tinggi mencapai 70% dari total ransum (Abdullah, 2014). Hijauan harus dipertahankan dalam 

ransum ruminansia karena biaya produksi untuk hijauan lebih rendah dibanding konsentrat, dan 

lebih ramah lingkungan sehingga lebih cocok untuk pengembangan industri ternak berkelanjutan. 

Keberadaan hijauan  dalam ransum membantu menjaga fungsi rumen berjalan dengan baik, 

mengurangi risiko asidosis, dan meningkatkan konsumsi (Sari et al., 2015). Namun, ketersediaan 

hijauan berkelanjutan masih menjadi kendala terutama dipengaruhi oleh faktor musim. Pada musim 

penghujan produksi hijauan tinggi, sebaliknya pada musim kemarau hijauan tidak dapat tumbuh 

dengan baik sehingga terjadinya fluktuasi produksi (Siregar, 1994). 

Upaya untuk menghindari fluktuasi hijauan pakan dapat dilakukan dengan pengawetan 

hijauan pada saat produksinya melimpah, yaitudengan menerapkan teknologi fermentasi (Diwyanto 

dan Inounu, 2001). Salah satu usaha dalam penerapan teknologi fermentasi adalah melalui proses 

ensilase untuk menghasilkan silase.Silase merupakan salah satu teknik pengawetan pakan atau 
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hijauan pada kadar air tertentu melalui proses fermentasi mikrobial oleh bakteri yang berlangsung di 

dalam tempat yang disebut silo (McDonald et al. 2002). 

Silase merupakan teknik pengawetan yang paling efektif untuk suplai pakan ternak pada 

musim kering di daerah tropis. Namun, silase yang berkualitas tinggi di daerah tropis sulit 

dihasilkan karena rendahnya bakteri asam laktat (BAL) dan karbohidrat yang larut dalam air (WSC) 

pada hijauan tropis (Pholsen et al., 2016). Upaya untuk meningkatkan kualitas silase hijauan tropis 

adalah dengan penggunaan aditif pada proses ensilase yang dapat menstimulasi fermentasi bakteri 

asam laktat (BAL) (Bureenok et al. 2006). Selain itu, umumnya hijauan di daerah tropis memiliki 

kandungan air yang cukup tinggi (>80%) yang menyebabkan asam butirat menjadi produk 

fermentasi utama sehingga proses ensilase tidak berhasil (Pholsen, 2016). Untuk itu perlu dilakukan 

pelayuan dan penambahan zat aditif dan BAL dalam proses ensilase. Hartadi et al.(2005) 

menyatakan penambahan aditif seperti dedak padi yang memiliki kandungan karbohidrat yang 

mudah tersedia cukup tinggi yaitu bahan ekstrak tanpanitrogen (BETN) 48.7%, dapat 

mempertahankan kualitas hijauan.Ridwan et al. (2005) melaporkan bahwa penambahan dedak 

padi1 - 5% pada pembuatansilase rumput gajah berpengaruh terhadap peningkatan kualitas silase.  

Tanaman sorgum   (Sorghum bicolor L. Moench) sering dijadikan silase karena produksi 

bahan kering yang tinggi dan toleran kekeringan. Tanaman sorgum merupakan tanaman sereal yang 

dapat meghasilkan biji dan  gula pada batang, disamping menghasilkan hijauan. Silase sorgum 

dalam bentuk whole plant (batang, daun, malai) menghasilkan kualitas yang lebih rendah 

dibandingsilase tebon jagung (maize stover), karena sorgum yang digunakan merupakan varietas 

konvensional yang mengandung lignin lebih tinggi (8%) (Miller and Stroup, 2003), sehingga 

mempengaruhi kinerja bakteri dalam proses ensilase. Sorgum brown midrib (BMR) merupakan 

hasil mutasi dengan kandungan lignin yang lebih rendah (6%) dan kandungan brix gula pada batang 

rata rata 13,37% (Sriagtula et al. 2016). Biji sorgum kaya akan pati dan gula pada batang, 

merupakan karbohidrat mudah tersedia sebagai sumber energi bagi bakteri asam laktat dalam proses 

ensilase, sehingga penambahan zat aditif dalam bentuk karbohidrat mudah terfermentasi mungkin 

menjadi tidak penting dalam proses ensilase whole plant (tebon) sorgum mutan BMR. Sorgum 

untuk dijadikan silase sebaiknya dipanen pada fase soft dough (Gerik et al. 2003). Berdasarkan 

pemikiran di atas dilakukanlah penelitian yang bertujuan mengobservasi pengaruh penambahan 

BAL dan aditif berbeda terhadap kualitas nutrisi silase sorgum mutan BMR.  

 

2.  MATERI DAN METODA PENELITIAN 

Materi 

Penelitian menggunakan whole plant (batang, daun dan malai) galur sorgum mutan BMR 

Patir 3.7 (Sorghum bicolor L. Moench ),dedak padi, jagung, Yakult. Peralatan yang digunakan 

adalah kantong plastik, gunting stek, mesin chopper, timbangan, vakum danoven. 

 

Metode Peneiltian 

Penelitian dilaksanakan secara eksperimen menggunakan Rancangan Acak Lengkap pola 

faktorial dengan 4 ulangan. Faktor A terdiri dari A1 = tanpa BAL, A2= penambahan BAL. Faktor 

B terdiri dari B1= tanpa aditif, B2= dedak padi, B3= jagung halus. Sehingga terdapat 24 kombinasi 

perlakuan. Sumber BAL yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari minuman fermentasi 

merk Yakult dengan dosis 1 ml (v/w)/berat segar (Pholsen et al., 2016) dengan populasi 11x10
9
 

CFU/ml,sedangkan dedak padi dan jagung digunakn sebanyak 3% (g/g)/berat segar (Ridwan et al. 

2005).   

 

Prosedur Pembuatan Silase 
Tanaman galur sorgum mutan BMR Patir 3.7dipanen pada fase soft dough (90 hari setelah 

tanam/HST), kemudian dipotong menggunakan mesin chopper.Bahan kemudian dilayukan selama 

semalam agar kandungan airnya berkurang. Penambahan BAL dan aditif dilakukan sesuai 

perlakuan dengan cara mencampur rata antara BAL, aditif dan hijauan. Setelah tercampur rata 

kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik (silo) sambil dipadatkan menggunakan pompa 
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vakum agar hampa udara.Kantong diikat rapat dan disimpan selama 21 hari, kemudian dipanen 

dandilakukan pengujian kualitas dan karakteristik silase meliputi  nilai pH, NF, BK, PK, SK, LK 

dan abu.  

 

Prosedur Pengukuran Peubah  

1. Kandungan nutrisi  

Kualitas nutrisi silase diamati dengan analisis proksimat menggunakan metode AOAC (1980) 

2. Nila pH 

Sebanyak 10 g sampel silase direndam dengan aquadest sebanyak 50 ml.Setelah itu diaduk  dan  

diamkan selama 15 menit, nilai pH diukur menggunakan pH meter. 

 

Analisis Data 

Data dianalisis menggunakan sidik ragam (ANOVA). Apabila terdapat perbedaan yang 

nyata antar perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) menurut 

Steel and Torri (1997).  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh perlakuan terhadap kandungan nutrisi disajikan pada Tabel 1. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi (P>0.05)  antara inokulasi BAL dan aditif terhadap 

kandungan nutrisi (BK, PK, SK, LK dan abu) silase sorgum mutan BMR Patir 3.7. Pengaruh faktor 

tunggal inokulasi BAL dan aditif memberikan pengaruh berbeda nyata (P<0.05) hanya pada 

kandungan BK. Pada penelitian ini kandungan BK nyata lebih tinggi pada perlakuan yang 

mendapat penambahan dedak padi (B2) dan jagung halus (B3). Lebih tinggi kandungan BK pada 

perlakuan B2 dan B3karena bahan pada perlakuan tersebut ditambahkan aditif dedak padi dan 

jagung halus sehingga terjadi penambahan BK pada bahan.  

Tidak berbeda nyata (P>0.05) faktor tunggal BAL dengan aditif terhadap kandungan nutrisi, 

disebabkan  kandungan fermentable sugar pada penelitian ini cukup tinggi. Kandungan gula pada 

batang sorgum mutan BMR Patir 3.7 adalah 13% (Sriagtula et al. 2016).  Faktor lain yang 

meyebabkan kandungan nutrisi pada penelitian ini berbeda tidak nyata adalah nilai pH yang juga 

berbeda tidak nyata pada penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan McDonald et al. (2002) 

bahwa pH yang lebih rendah menghambat degradasi protein dan nutrien lainnya dalam silase, 

akibatnya kandungan nutrisi pada silase tebon sorgum BMR pada penelitian ini tidak berbeda. 

 

Tabel 1. Kandungan nutrisi silase galur sorgum mutan BMR Patir 3.7 

 Parameter   B1 B2 B3 Rataan 

Bahan 

Kering (%) 
 

 

A1 21.99±0.78 23.69±1.12 22.95±0.55 22.88±1.06 

A2 22.57±0.53 23.79±1.34 23.97±1.20 23.49±1.16 

Rataan 22.24±0.71
b 23.73±1.11

a 23.46±1.02
a   

Protein 

Kasar (%) 
 

 

A1 7.91±1.19 7.96±1.22 8.98±1.38 8.29±1.22 

A2 8.52±2.93 11.21±0.59 8.15±1.60 9.36±2.18 

Rataan 8.27±2.18 9.58±1.95 8.51±1.45   

Serat Kasar 
 

 

A1 30.07±0.58 28.46±2.31 29.78±1.72 29.44±1.70 

A2 26.26±2.37 29.07±1.85 28.12±1.32 28.13±1.88 

Rataan 28.80±2.28 28.76±1.97 28.95±1.68   

Lemak 

Kasar (%) 

A1 3.99±0.89 4.82±1.45 5.17±0.58 4.66±1.07 

A2 3.04±0.88 3.84±0.47 4.57±1.14 3.97±0.98 
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Keterangan : Angka yang diikuti huruf kecil pada baris dan kolom yang sama menunjukkan 

pengaruh yang berbeda nyata (P<0.05). A1=tanpa BAL, A2= BAL, B1=tanpa aditif, 

B2= dedak,  B3= jagung halus. 

 

Penambahan aditif berupa dedak padi (B2) dan jagung halus (B3)  menghasilkan kualitas 

silase yang tidak berbeda nyata (P>0.05), hal ini karena bahan silase adalah whole crop (tebon) 

sorghum yang terdiri atas batang daun dan malai. Batang sorgum mengandung gula yang tinggi 

sehingga disebut juga dengan sorgum manis. Malai sorgum pada fase soft dough sudah 

menghasilkan biji yang merupakan sumber pati. Gula dan pati pada tebon sorgum merupakan  

karbohidrat yang mudah terfermentasi (fermentable sugar) dan merupakan bagian dari water 

soluble carbohydrate (WSC). Hal ini meyebabkan penambahan aditif pada penelitian 

menghasilkan kualitas silase yang sama baik dibanding kontrol.  Long et al. (2006) menyatakan   

bahwa kandungan gula pada batang sorgum merupakan faktor penting untuk menghasilkan silase 

sorgum berkualitas.  

Perlakuan inokulasi BAL menghasilkan kandungan nutrisi dan karakteristik silase yang 

berbeda tidak (P>0.05) dengan perlakuan tanpa BAL.  Hal ini disebabkan bakteri asam laktat alami 

yang terdapat pada silase tebon sorgum mempunyai aktivitas yang baik karena adanya gula pada 

bahan. Sriagtula et al. (2016) menyatakan bahwa tebon sorgum BMR Patir 3.7 yang dipanen pada 

fase soft dough  mempunya kandungan gula batang 13% Brix. Hal ini didukung oleh pernyataan 

Jones et al. (2004) gula merupakan makanan utama bakteri asam laktat, kandungan gula yang 

rendah pada bahan akan menghambat aktivitas bakteri asam laktat. Penambahan BAL pada 

penelitian ini tidak memberikan pengaruh yang nyata, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Koc et 

al. (2009) bahwa inokulasi LAB Lactobacillusplantarum and Enterococcus faecium pada silase 

bunga matahari tidak memperbaiki kandungan BK, PK, LK dan abu.  

Karakteristik silase dapat ditunjukkan oleh nilai pH dan nilai fleigh (NF) yang disajikan pada 

Tabel 2. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat interaksi (P>0.05) antara inokulasi BAL dan 

aditif terhadap nilai pH dan NF, begitu juga faktor tunggal inokulasi BAL dan aditif memberikan 

pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0.05). Nilai pH  pada penelitian ini berkisar 3.58-3.60, nilai 

ini tergolong baik. Gunawan et al. (1988) menyatakan bahwa kualitas silase dikategorikan baik jika 

pH 3,5-4,5.  

 

Tabel 2. Karakteristik silase galur sorgum mutan BMR Patir 3.7 

 Parameter   B1 B2 B3 Rataan 

pH 
 

 

A1 3.59±0.05 3.57±0.04 3.61±0.05 3.59±0.05 

A2 3.56±0.03 3.61±0.04 3.60±0.04 3.59±0.04 

Rataan 3.58±0.05 3.59±0.04 3.60±0.04   

NF 

A1 105.24±2.81 109.54±3.66 106.51±2.11 107.10±3.25 

A2 108.08±1.25 106.63±3.67 109.15±3.09 107.94±2.92 

Rataan 106.46±2.61 108.09±3.73 107.83±2.83  
Keterangan: Perlakuan menunjukkan pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0.05). A1=tanpa BAL, 

A2= BAL, B1=tanpa aditif, B2= dedak, B3=  jagung halus, NF=Nilai Fleigh 

 

Nilai fleigh (NF)merupakan indeks karakteristik fermentasi silase berdasarkan nilai BK dan 

pH dari silase. Idikut et al. (2009) menyatakan jika NF berada pada nilai (>85) dinyatakan silase 

 

 
Rataan 3.68±0.94 4.33±1.13 4.87±0.89   

Abu (%) 
 

A1 6.70±1.47 5.36±3.48 8.33±0.78 6.79±2.38 

A2 3.53±2.14 5.16±3.02 6.02±3.93 5.19±3.12 

Rataan 5.64±2.21 5.29±3.05 7.18±2.89 
 



 

Prosiding Seminar Nasional Himpunan Ilmuan Tumbuhan Pakan Indonesia Ke VII 

Banjarmasin, 5-6 November 2018 

153 

 

yang dihasilkan berkualitas baik sekali, 60 - 80 baik, 40 - 60 cukup baik, 20 - 40 sedang dan kurang 

baik jika mempunyai NF <20. Pada penelitian ini NF  melebihi angka 100, .namun nilai fleigh yang 

melebihi angka 100 juga ditemukan oleh Idikut et al. (2009). Tingginya nilai fleigh disebabkan 

oleh tingginya BK silase dan rendahnya nilai pH silase yang dicapai, seperti yang diperlihatkan 

dari rumus perhitungan NF = 220 + (2 x BK(%) – 15) - (40 x pH). 

 

4. UCAPAN TERIMAKASIH 

 

Penelitian ini didanai oleh BOPTN Universitas Andalas dalam skim Penelitian Riset Dasar 

dengan kontrak No. 15/UN.16.17/PP.RD/LPPM/2018. 
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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemupukan fospor dan inokulasi 

mikoriza terhadap pertumbuhan Sorgum Mutan BMR pada tanah ultisol. Rancangan Percobaan 

yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola Faktorial dengan 2 faktor yaitu 

faktor Mikoriza yang terdiri dari M0: tanpa inokulasi mikoriza, dan M1: inokulasi dengan 

mikoriza, dan Faktor Pemupukan Fospor yang terdiri dari P0: tanpa pupuk fospat, P1: Rock 

Phospat (45kg P2O5/ha)  , dan P2: TSP (45kg P2O5/ha), dengan 5 ulangan.  Peubah yang diukur 

adalah tinggi tanaman, jumlah daun, panjang dan lebar daun, serta diameter batang. Analisis ragam 

menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh interaksi dan pengaruh faktor tunggal terhadap 

pertumbuhan sorgum BMR pada tanah ultisol. Hasil penelitian mendapatkan tinggi tanaman 

sorgum mutan BMR berkisar antara 130,15-157,4cm, jumlah daun berkisar antara 7,6-8,6 lembar, 

panjang daun berkisar antara 54,18-65,03cm, lebar daun berkisar antara 2,68-3,75cm, dan diameter 

batang berkisar antara 0,63-0,83cm. Sorgum mutan BMR berpotensi untuk dikembangkan sebagai 

tanaman pakan pada tanah ultisol.  

 

Kata Kunci: mikoriza, Rock Phospat, Sorgum BMR, TSP, ultisol 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Hijauan pakan merupakan sumber pakan utama ternak ruminansia karena dibutuhkan dalam 

jumlah yang cukup besar. Permasalahan dalam ketersediaan hijauan pakan di Indonesia adalah 

fluktuasi produksi akibat musim, pada saat musim kemarau ketersediaan hijauan pakan sedikit 

sekali akibat kurangnya kadar air tanah sehingga pertumbuhan tanaman jadi terganggu dan 

berakibat pada penurunan produksi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalah 

tersebut, diantaranya adalah dengan mengembangkan tanaman yang tahan terhadap kekeringan. 

Tanaman sorgum termasuk dalam jenis tanaman yang cukup tahan kering, tapi dalam 

pemanfaatannya sebagai pakan ternak terkendala pada kandungan ligninnya yang tinggi. Saat ini 

telah dikembangkan jenis sorgum muutan brown midrib (BMR) dengan kandungan lignin yang 

lebih rendah. 

Sorgum mutan (BMR) merupakan hasil mutasi melalui iradiasi sinar gamma, yang secara 

khusus dikembangkan sebagai tanaman pakan. Secara genetik sorgum mutan BMR memiliki 

kandungan lignin yang lebih rendah (±4%) dibandingkan dengan sorgum konvensional sehingga 

memiliki kecernaan bahan nutrisi yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan kualitas dan produktivitas 

hjauan yang baik,diperlukan tanah dengan kandungan unsur hara yang cukup, namun lahan yang 

subur lebih diprioritaskan  untuk budidaya tanaman pangan. Pemanfaatan lahan kritis dan lahan 

marginal seperti lahan masam (tanah podsolik merah kuning) menjadi salah satu alternatif yang 

dapat dilakukan. 
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Tanah ultisol memiliki sebaran yang cukup luas di Indonesia yaitu sekitar 25% dari luas 

daratan Indonesia. Pemanfaatan tanah ultisol untuk budidaya tanaman terkendala karena memiliki 

kesuburan yang rendah dan  hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan produksi tanaman.  

Rendahnya pertumbuhan dan produksi tanaman pada tanah ultisol ini salah satunya disebabkan 

unsur hara P  yang  tidak tersedia bagi tanaman. Pemberian pupuk dengan kandungan hara fospor 

merupakan salah satu usaha untuk mengatasi kurangnya ketersediaan fospor pada tanah masam.  

Pupuk sumber P  yang dapat digunakan diantaranya adalah Triple Super Phosphate (TSP) dan 

Rock Phospat (RP). Pupuk TSP adalah salah satu pupuk fosfat anorganik yang umum diberikan 

pada tanaman. Pemberian 25 kg TSP/ha sudah mencukupi kebutuhan hara bagi pertumbuhan 

tanaman, karena pertumbuhan vegetatif khususnya batang tidak hanya dibutuhkan fospor tetapi 

juga hara lain seperti N dan K. Rock Phosphate merupakan salah satu sumber pupuk P yang cukup 

murah, tetapi sifatnya lambat tersedia (slow release) bagi tanaman. Sifat phospat alam yang slow 

release ini dapat diefektifkan dengan pemanfaatan mikoriza, sehingga inokulasi dengan Fungi 

Mikoriza Arbuskular (FMA) merupakan teknik yang menjanjikan untuk meningkatkan 

ketersediaan fospor (Lukiwati dan Simanungkalit, 2001). FMA memberikan pengaruh 

menguntungkan terhadap pertumbuhan tanaman karena membantu meningkatkan serapan hara 

yang tidak tersedia terutama fosfor 

 Berdasarkan permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahuibagaimana respon  pertumbuhan sorgum mutan BMR yang diinokulasi dengan FMA 

dan pemberian pupuk sumber fospor berbeda pada tanah ultisol.  

 

 

2. METODE PENELITIAN 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih sorgum mutan BMR, polybag, 

ayakan, timbangan, penggaris, meteran, jangka sorong, pupuk sumber fospor, FMA dan lain-lain. 

Penelitian ini dilakukan diRumah Kaca Fakultas Pertanian, Universitas Andalas  menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial (2 x 3) dengan 5 ulangan. Faktor pertama adalah 

FMA : dengan FMA dan tanpa FMA dan Faktor kedua adalah perlakuan pupuk fospor , yaitu 

P0:tanpa posfor, P1:Rock Phospat (45kg P2O5/ha) dan P2:TSP (45kg P2O5/ha). Peubah yang diukur 

adalah tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, serta panjang dan lebar daun. 

Pelaksanaan penelitian ini diawali dengan mempersiapkan media tanam berupa tanah ultisol 

sebanyak 20kg/polybag ditambah pupuk kandang. Penanaman diawali dengan membuat lubang 

tanam kemudian dimasukan mikoriza 10 g/polybag (khusus untuk perlakuan mikoriza), setelah itu 

dimasukan benih sorgum BMR ke dalam lubang tanam dan ditutup. Pupuk sumber P diberikan 

sesuai dengan perlakuan, setelah itu tanaman dipelihara sampai saat panen tiba. Saat pemeliharaan 

dilakukan pengambilan data pertumbuhan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Respon pertumbuhan tanaman terhadap perlakuan dapat dilihat dari tinggi tanaman, jumlah 

daun dan lain-lain. Nilai pertumbuhan sorgum BMR yang diberi perlakuan inokulasi mikoriza dan 

pupuk sumber P yang berbeda disajikan pada tabel 1 berikut ini 

 

 

Tabel 1. Rataan pertumbuhan sorgum mutan BMR yang diberi perlakuan pemupukan fospor yang 

berbeda dan inokulasi mikoriza 

 

Peubah Faktor P0 P1 P2 Rataan 

Panjang daun M0 54,18±10,03 62,38±8,72 58,76±7,86 58,18±8.90 

 

M1 56,5±15.8 59,3±6,32 65,03±14,89 60,28±12,38 

 

Rataan 55,21±12,06 60,84±7,24 61,54±11,18 
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Lebar daun M0 2,68±1,04 3,45±0,52 3,4±1,19 3,16±0,98 

 

M1 3,4±1,53 3,4±0,39 3,75±1,08 3,52±1,01 

 

Rataan 3,0±1,25 3,43±0,43 3,56±1,08 

 Jumlah daun M0 7,6±0,55 7,75±0,5 8,6±0,55 8,0±0,68 

 

M1 8,5±1,2 8,25±0,6 8,0±0,82 8,25±0,97 

 

Rataan 8,0±1,0 8,0±0,76 8,33±0,71 

 Diameter batang M0 0,76±0.09 0,75±0,19 0,74±0,11 0,75±0,12 

 

M1 0,63±0,09 0,83±0,05 0,73±013 0,73±0,12 

 

Rataan 0,7±0,11 0,79±0,14 0,73±0,11 
 Tinggi tanaman M0 133,00±31,28 156,70±14,83 149,04±25,25 145,50±25,52 

 

M1 130,15±50,17 155,3±32,21 157,4±30,23 147,62±37,89 

 

Rataan 131,73±37,89 156,0±23,22 152,76±26,09 

  

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa interaksi tidak berpengaruh nyata terhadap tinggi 

tanaman, jumlah daun, panjang daun, lebar daun dan diameter batang sorgum BMR yang mendapat 

perlakuan pemupukan fospor berbeda dan inokulasi mikoriza pada tanah ultisol. Berbeda 

tidaknyatanya pengaruh faktor tunggal serta interaksi antara inokulasi mikoriza dengan pupuk 

fospor dimungkinkan karena mikoriza akan effective saat kondisi hara tanah kurang dan ini terlihat 

pada perlakuan tanpa pemupukan P dan inokulasi dengan mikoriza (M1P0) memberikan hasil yang 

sama baik dengan perlakuan lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat  Grant et al. (2005) yang 

menyatakan bahwa efek pemupukan P bervariasi tergantung  pada keseimbangan nutrisi lain yang 

ada dan  asosiasi mikoriza cenderung tertinggi ketika P rendah dikombinasikan dengan cukup 

banyak nutrisi lainnya. Interaksi anatara mikoriza dengan pupuk P tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan sorgum BMR ini namun terlihat kecenderungan nilai yang lebih tinggi pada 

perlakuan yang diberikan pupuk sumber fospor baik pada tanaman tanpa inokulasi dengan 

mikoriza maupun yang diinokulasi dibandingkan dengan tanpa pupuk P terhadap panjang daun, 

lebar daun dan tinggi tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa pemupukan sumber P dapat 

meningkatkan pertumbuhan sorgum walaupun secara statistik tidak berbeda nyata. Inokulasi 

dengan mikoriza pada tanah P tersedianya rendah dapat mempengaruhi serapan P tanaman.  Pada P 

tersedia yang sangat rendah dapat menyebabkan penekanan sementara pada pertumbuhan tanaman 

yang berasosiasi dengan mikoriza karena adanya persaingan antara fungi dan tanaman akibat  

terbatasnya P tersedia tersebut (Kahiluoto et al, 2000). 
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Gambar 1. Rataan tinggi sorgum BMR yang mendapat perlakuan inokulasi dengan mikoriza dan 

pemupukan fospor yang berbeda 

 

 Tinggi tanaman meningkat seiring dengan bertambahnya umur tanaman, pada akhir 

pengamatan terlihat bahwa tanaman sorgum paling tinggi adalah yang diinokulasi dengan mikoriza 

dan diberi pupuk sumber P TSP (M1P2). Hal ini dimungkinkan karena pemupukan TSP yang 

sifatnya cepat release dan dengan adanya inokulasi mikoriza sehingga penyerapan fospor oleh akar 

lebih efisien dan kebutuhan hara P tanaman terpenuhi dan ini membuat tanaman dapat tumbuh 

lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan Setiawatiet al. (2000) yang menyatakan bahwa kombinasi antara 

inokulasi FMA dan pemberian pupuk P dapat meningkatkan hasil tanaman terutama melalui 

peningkatan serapan P.  Manfaat utama mikoriza bagi tanaman adalah kemampuannya dalam 

meningkatkan serapan hara fosfor sehingga dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman(Purba, 

2005). 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dari hasil penelitian yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa inokulasi mikoriza dapat 

mengefisienkan penyerapan P tanaman. Sorgum BMR berpotensi sebagai sumber hijauan pakan 

yang dapat dikembangkan pada tanah ultisol.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi botanis dan kandungan nutrisi hijauan 

rawa Kalakai dan purun tikus yang tumbuh di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. 

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan dari Bulan Juli hingga September 2018. Alat yang 

digunakan berupa kuadran ukuran 1 x 1 meter dan dilakukan pada 6 titik yang berbeda. Komposisi 

dari masing masing kuadran diklasifikasikan dan dikumpulkan untuk dihitung persentase dan 

bagian tanaman serta dianalisis kandungan nutrisi dan kandungan anti nutrisinya. Analisis nutrisi 

yang diukur melalui analisis proksimat dan kandungan tannin. Berdasarkan hasil analisis diperoleh 

hasil bahwa 2 jenis hijuan rawa kalakai dan purun tikus merupakan tanaman hijauan rawa yang 

terbanyak di lokasi rawa Kecamatan carbon kabupaten Baritokuala dengan lokasi yang lebih jauh 

dari sumber air/sungai, sedangkan purun tikus lokasi vegetasinya berada dekat dengan air. Hijauan 

rawa kalakai memiliki komposisi daun   48%, batang    44% dan akar  8%, sedangkan tanaman 

purun tikus Daun+batang 88% dan akar  12%. Adapun kandungan nutrisi kalakai adalah kadar air 

11,93%, serat kasar 7,36 %, protein kasar 21,97, lemak kasar 2,15% sementara kandungan nutrisi 

purun tikus adalah  kadar air 11,93%, lemak kasar 1,01%, protein kasar 8,67 dan serat kasar 

24,48%. Dilihat dari komposisi botani untuk kalakai    48% adalah bagian daun  terbanyak bagian  

dengan kandungan nutrisi  serta kandungan tannin 1,31% sehingga sangat potensial digunakan 

sebagai pakan ternak kambing. Adapun tempat tumbuh hijauan kalakai adalah agak sedikit 

menjauh dari keberadaan air dibandin purun tikus yang dekat dengan air/sungai 

 

 Keywords :Komposisi botani, kalakai, purun tikus, swamp forage  

 

 

PENDAHULUAN 

Rawa adalah genangan air tawar atau payau yang luas dan permanen di daratan. Rumput 

rawa adalah rumput yng habitatnya di daerah yang secara permanen tergenang di air tawar atau 

payau SNI 7642 (2010). Hijauan rawa memiliki potensi yang sangat besar untuk dioptimalkan 

sebagai pakan ternak. Selain ketersedian cukup melimpah, juga pertumbuhannya yang sangat pesat 

bahkan sebagian kalangan menganggap bahwa hijauan rawa adalah gulma. Diantara beberapa 

hijauan rawa, terdapat hijauan rawa kalakai, purun tikus yang sangat dominan tumbuh di lahan 

rawa yang dekat dengan sumber air yang biasanya menunjukan pH yang sangat asam. Hijauan 

rawa umumnya memiliki kandungan serat kasar  dan kandungan tannin yang cukup tinggi. Berbeda 

halnya dengan legume yang tinggi kandungan protein namun kandungan serat kasar, dan tannin 

yang tidak terlalu tinggi dibanding hijauan rawa. Keberadaan tannin pada hijauan rawa, berdampak 

pada palatabilitas, kecernaan dan nilai biologis pakan.   

mailto:ach_jaelaniborneo@yahoo.com
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Kecamatan Cerbon adalah salah satu daerah transmigran di wilayah Kabupaten Barito 

Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Di kecamatan Cerbon  terdapat Desa Sawahan yang sebagian 

besar lahan pertaniannya terdiri atas lahan rawa. Desa ini mempunyai hamparan sawah yang sangat 

luas dan masyarakatnya 90% bekerja sebagai petani. Desa sawahan memiliki luas wilayah5.950 Ha 

dengan lahan produktif sebesar 1.200 Ha yang sebagian besar berupa lahan gambut.Lahan desa 

sawahan terletak di dekat aliran sungai pasang surut yang mengandung pH rendah dengan tingkat 

keasaman tinggi berkisar antara 3,5 – 4,5. Lahan didaerah tersebut termasuk jenis lahan rawa  

(berwarna coklat hitam), sehingga lahan seperti ini tidak semua tanaman kecuali yang sudah 

beradaptasi. 

Terdapat perbedaan yang mencolok dari tumbuhan rawa di Kecamatan Cerbon Kabupaten 

Barito Kuala, dimana hijauan yang banyak tumbuh dekat dengan air umumnya ditumbuhi hijauan 

Purun Tikus dan yang agak jauh dari air umumnya ditumbuhi hijauan Kalakai.  Di areal lahan rawa 

umumnya air yang ada memiliki kandungan asam yang tinggi, disamping keberadaan zat besi yang 

cukup  tinggi. Dari perbedaan ini tentu saja akan mempengaruhi terhadap komposisi botanis dan 

kandungan nutrisi. 

           Pemanfaatan rumput rawa sebagai pengganti rumput unggul oleh peternak tradisional secara 

langsung dengan sistem gembala atau sebagai sumber hijauan secara cut and carry (rumput potong) 

merupakan salah satu upaya dalam penyediaan pakan bagi ternak (Rostini, 2014) . Namun sebelum 

diberikan pada ternak harus diketahui dulu komposisi biologis dan kandungan nutrisinya agar kita 

mengetahui apakah pakan yang diberikan sesuai kebutuhannya dan tidak mengganggu 

kecernaanya. Komposisi botani dan nilai nutrisi pada vegetasi yang ada di rawa menjadi parameter 

produksi yang dapat di perhitungkan dengan tepat dan akurat.Untuk itulah penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan agar bisa mengaplikasikan rumput rawa yang potensial dan membantu pertumbuhan 

ternak ruminansia. 

 

MATERI DAN METODA 

Penelitian ini  dilaksanakandi  arealrawa di wilayah Desa Sawahan Kecamatan Cerbon 

Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan, Selama 3bulan. Penelitian ini menggunakan metode 

survai dengan pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive random sampling. 

 

Bahan danAlat 
Bahanyangdigunakanadalah kuadran  denganluasanperpetaklebar 1mpanjang 

1 msebanyak 6  petak dan dilakukan pada beberapa lokasi yang agak jauh dari sungai/air dan 

dekat dengan sungai.   Alatyangdipakai antaralain parang, papan nama, timbangan dan peralatan 

untukanalisis tannin dan kandungan nutrien 

 

Prosedur penelitian 

1. Menentukan lahan rawa sebagai tempat pengambilan sampel dengan menggunakan metode 

purposive sampling, yaitu menetapkan wilayah sesuai dengan tujuan dan pertimbangan 

tertentu dari peneliti. Areal yang digunakan sebagai sampel adalah areal rawa yang 

memiliki potensi dapat digunakan sebagai pakan ternak..  

      2.   Pengukuran padangan telah dikemukakan oleh Susetyo et al., (1972), sebagai berikut:  

            a. Cuplikan dipilih dengan pengacakan, stratifikasi dan sistematik  

  b. Cuplikan pertama ditentukan secara acak, ubinan dilakukan seluas 1 meter persegi, petak kedua 

diambil pada jarak 10 langkah lurus ke kanan, kedua petak ini merupakan 1 cluster. 

            c.Cluster kedua diambil sejauh 100 meter dari cluster sebelumnya.  

3.  Hijauan yang ada dalam petak dipotong dan kemudian diamati komposisi botaninya,  

     selanjutnya hijauan dikumpulkan dan ditimbang bobot segarnya 

  

Variabel yang diamati 
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1. Komposisi Botanis adalah proporsi suatu spesies tanaman terhadap seluruh tanaman yang 

tumbuh bersamanya (Susetyo et al., (1980 ) 

2. Produksi hijauan. Untukmenghitungproduksi hijauan 

rawabaikdalambentuksegarmaupundalambentuk keringper satuan luas dan waktu tertentu 

dapat menggunakan rumus sebagai berikut :   

            P= (B2-B1)/ la(t2-t1)       

               Dimana: 

            P=Produksi   B=Parameteryangdiukur     la=Luas area     T =Waktu 

3. Berat Kering Biomassa. Beratkeringbiomasadiukurdengancaramengeringkanpada suhu 

60
o
Cselama 48 jam di dalam oven 

4. Kandungan nutrisi. Analisisproksimat (BK, PK,SK,LK dan  Bet-N)dengan metode 

AOAC (1999). Pengujian kandungan nutrisidilakukan diLaboratorium Peternakan 

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru.  Pengukuran kualitasnutrisi(BK, PK, SK,  

Bet-N) berdasarkan metodeAOAC (1990). 

 

Analisis Statistik 

        Dari data primer dan sekunder di satukan untuk mengidentifikasi komposisi botani dan 

menghitung nilai nutrisi dari komoditi rumput yang ada di rawa, serta akan dikumpulkan pula data 

dari study literaturData yang diperoleh ditabulasi dan  dilakukan analisis menggunakan uji t Test.  

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil seperti tersaji pada Tabel 1 yang meliputi 

komposisi botanis, kandungan nutrisi dan anti nutrisi. 

 

Tabel 1. Komposisi Botanis, Kandungan Nutrisi,  Hijauan Rawa Kalakai Dan Purun Tikus 

No Karakteristik 
Hijauan Rawa 

Kalakai Purun Tikus 

1 Komposisi Botanis   

 Daun (%) 48 Daun + batang 

 Batang (%) 44 Menyatu (88) 

 Akar (%) 8 12 

2 Lokasi Tumbuh Agak jauh dari air/sungai Dekat dengan air/sungai 

3 Kandungan Nutrisi   

 Kadar air (%) 10,24 11,93 

 Lemak Kasar (%) 0,67 1,01 

 Serat kasar (%) 24,26 24,48 

 Protein kasar (%) 8,28 8,67 

 Abu (%) 10,56 14,66 

 

 Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 1 terlihat bahwa pada komposisi botanis terdiri 

atas hijauan kalakai   %, purun tikus  %, rumput  %. Sehingga 2 tanaman rawa yang memiliki 

komposisi botanis tertinggi adalah Kalakai dan purun tikus. Pada tanaman kalakai yang terbanyak 

adalah bagian daun sebanyak 48%, bagian batang 44% dan akar 8%. Untuk purun tikus yang 

memiliki batang dan daun yang tegak, agak sulit dibedakan antara batang dan  daun. Sehingga 

diketahui komposisi dan dan batang 88% dan akarnya 12%. Kalakai merupakan tanaman rawa 

yang masuk dalam family Poaceae, adapun purun tikus masuk kedalam family Poaceae.    
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                              A                                           B                                            c    

 

 
 

                        D                                              E                                             F 

Keterangan : A = Kalakai           B = Purun tikus           C= putri malu aquatik    D= Kumpai 

minyak 
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                      E = kumpai tembaga     F = Rumput padian 

 

Gambar 1. Komposisi biologis tanaman hijauan rawa di Desa Sawahan Kecamatan Cerbon 

Kabupaten Barito Kuala 

 

Hasil pengamatan Fariani et al., (2008), menunjukkan bahwa lahan rawa lebak ditumbuhi 

vegetasi tumbuhan yang cukup beragam dengan 12 ragam spesies tumbuhan, 7 diantaranya 

diklasifikasikan sebagai rumput.Komposisi botani yang ada di rawa, dapat menjadi sumber hijauan 

pakan ternak, walaupun tidak semua tumbuhan disukai ternak. Ternak akan memilih yang disukai 

dan tidak mengandung racun. Bucio et al., (2005) menyatakan bahwa kestabilan komunitas 

tanaman dipengaruhi oleh lingkungan biotik (ternak) dan abiotik (air, tanah dan iklim), sehingga 

tanaman yang tidak bisa tumbuh pada keadaan tersebut maka spesies lain menggantikan. 

Tingkat ketersediaan yang tinggi memudahkan dalam memperoleh pakan yang dibutuhkan 

ternak yang berguna sebagai sumber energi, protein mineral dan vitamin yang diperlukan oleh 

tubuh ternak. Oleh sebab itu, kualitas dan ketersediaannya harus terus menerus terjaga sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok, produksi, dan reproduksi. 

Kedua jenis hijauan rawa memiliki perbedaan yang mencolok dalam kondisi tumbunya. Kalakai 

lebih banyak tumbuh pada areal yang agak jauh dari air, sementara purun tikut lebih banayak 

tumbuh pada daerah berair. Rohaeni et al., (2005) menyatakan bahwa kestabilan pertumbuhan 

tanaman dipengaruhi faktor-faktor lingkungan, terutama fluktuasi level air berpengaruh terhadap 

ekosistem rawa. Komposisi botani di lahan rawa terdiri atas 70,95% produksi biomassa Poaceae, 

28,81% produksi biomassa Cyperaceae dan 2,34% produksi biomassa lainnya.  (Suryana et al, 

2006) 

 

KESIMPULAN 

 

1. Lahan rawa di Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala  secara komposisi botanis terdiri 

atas hijauan purun tikus, kalakai, kumpai minyak, kumpai tembaga, rumput padian, putri malu 

aquatik,  namun  2 jenis hijauan rawa Kalakai  dan purun tikus yang paling banyak, dimana 

hijauan rawa purn tikus yang tumbuh agak menjauh dari air dan purun tikus yang tumbuh di 

daerah yang dekat dengan air. 

2. Terdapat perbedaan komposisi botanis diantara kedua rumput rawa diamana untuk kalakai 

lebih banyak proporsi daun sementara purun tikus tidak begitu jelas perbedaan antara batang 

dan daun.  

3. Kandungan nutrisi hjauan rawa kalakai lebih tinggi kandungan sementara tanaman purun tikus 

lebih banyak kandungan serat kasar.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemberian nitrogen terhadap 

kandungan air dan serat kasar pada hijauan Corchorus aestuans. Penelitian ini dilaksanakan di 

lahan Desa Panyindangan Kabupaten Purwakarta pada bulan Desember 2017 – Juni 2018, dengan 

menggunakan metode Eksperimental, Rancangan Acak Kelompok. Terdapat enam jenis perlakuan 

(P0= 0 Kg.N.ha
-1

; P1= 100 Kg.N.ha
-1

; P2= 200 Kg.N.ha
-1

; P3= 300 Kg.N.ha
-1

; P4= 400 Kg.N.ha
-1

; 

dan P5= 500 Kg.N.ha
-1

) dengan 4 kelompok. Hasil analisis statistik dengan analisis ragam 

menunjukkan bahwa pemberian pupuk Nitrogen dengan tingkatan yang berbeda tidak berpengaruh 

nyata terhadap kandungan air pada C. aestuans, sedangkan pemberian tingkat pemupukan Nitrogen 

pada kandungan serat kasar berpengaruh nyata. Rataan kandungan serat kasar dari masing-masing 

perlakuan yakni P0=22,06%; P1=22,07%; P2=20,42%; P3=19,91%; P4=16,91%; P5= 16,26%. 

Pemberian level Nitrogen pada perlakuan P4= 400 Kg.N.ha
-1

; dan P5= 500 Kg.N.ha
-1

, 

menghasilkan serat kasar paling rendah P4=16,91%; P5= 16,26% diantara yang lainnya. Semakin 

tinggi pemupukan semakin rendah serat kasar yang dihasilkan.  

Kata kunci : C. aestuans, Pupuk Nitrogen, Kadar Air, Serat Kasar, Hijauan. 

 

PENDAHULUAN 

Hijauan pakan merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan usaha peternakan 

ruminansia.  Ketersediaan hijauan pakan yang tidak memadai baik kuantitas maupun kualitasnya 

menjadi salah satu kendala dalam pengembangan usaha peternakan, sehingga diperlukan upaya 

penyediaan hijauan yang cukup baik dan terjamin kualitasnya (Rostini, 2014).  Hijauan pakan 

dapat diperoleh dari rumput, tanaman  leguminosa serta lainnya, misalnya dari limbah hasil industri 

pertanian, seperti tebu dan padi, atau hijauan yang berasal dari tanaman yang sedang 

dikembangkan seperti tanaman Corchorus aestuans (C. aestuans). 

Tanaman C. aestuans di beberapa negara seperti India, Filipina, dan Afrika dimanfaatkan 

sebagai tanaman obat serta bahan pangan, sedangkan di daerah bagian timur laut India, daun 

tanaman ini diberikan kepada ternak (Al-Snafi, 2016).  C. aestuans memiliki palatabilitas yang 

baik. Tanaman ini juga memiliki zat antibakteri, antimikroba dan spasmolitik (Baskaran, dkk., 

2013).Tanaman C. aestuans tumbuh secara liar dan dapat ditemukan di kabupaten Purwakarta, 

tepatnya di desa Panyindangan, Jawa Barat.  Tanaman ini biasa disebut dengan Dengdek Poek oleh 

masyarakat sekitar. 

Kesuburan tanah merupakan faktor yang dapat diupayakan untuk menghasilkan produksi 

yang optimal.  Kesuburan tanah dapat ditingkatkan dengan menambahkan unsur hara berupa 

pupuk.  Pupuk mengandung berbagai unsur hara di dalamnya, salah satunya unsur nitrogen (N).  

Unsur N sangat penting dalam pertumbuhan tanaman yang mempengaruhi produktivitas tanaman. 

Nitrogen diperlukan untuk merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman, seperti daun, batang dan 

mailto:anies2105@gmail.com
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akar.  Unsur N berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, menyehatkan pertumbuhan 

daun dengan warna yang lebih hijau (Sutedjo, 1999).  

 

Kualitas hijauan pakan bergantung pada kandungan yang ada dalamnya seperti kadar air, 

serat kasar, protein kasar, lemak kasar, dan abu.  Hijauan pakan perlu diketahui kualitasnya agar 

pemberiannya pada ternak lebih efektif dan efesien.  Kandungan kadar air pada hijauan 

berhubungan dengan produksi bahan kering serta aktivitas mikrobiologis, kimiawi, enzimatik atau 

ketiganya yang dapat membuat kerusakan pada hijauan pakan, seperti pembusukan. Kandungan 

serat kasar terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan lignin.  Selulosa dan hemiselulosa merupakan 

bahan yang dapat dicerna oleh ternak ruminansia akan menghasilkan asam lemak terbang atau 

biasa di sebut VFA (volatile fatty acid), dimana VFA ini digunakan sebagai sumber energi, 

sedangkan lignin merupakan komponen yang tidak memiliki hasil akhir dari proses pencernaan dan 

keberadaannya dapat menghambat proses pencernaan pada ternak. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka dilakukan penelitian mengenaiPengaruh Tingkat Pemberian Pupuk Nitrogen terhadap 

Kandungan Air dan Serat Kasar Corchorus aestuans. 

 

BAHAN DAN METODE 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah Bibit C. aestuans (diperoleh dari sekitar 

perkebunan di Desa Panyindangan Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat),  

pupuk urea, arit, cangkul, sekop, meteran, alat penyiram, gunting okulasi, timbangan digital, 

kantong plastik, kantong kertas, spidol, dan drying oven cabinet. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimental.  Rancangan percobaan 

yang digunakan adalah rancangan acak kelompok (RAK), dengan 6 macam perlakuan tingkatan 

pemberian pupuk nitrogen pada C. aestuansyakni P0 = 0 Kg.N.ha
-1

; P1= 100 Kg.N.ha
-1

; P2= 200 

Kg.N.ha
-1

; P3= 300 Kg.N.ha
-1

; P4= 400 Kg.N.ha
-1

; P5= 500 Kg.N.ha
-1

.  Percobaan ini terdiri dari 4 

kelompok berdasarkan kemiringan lahan, sehingga diperoleh 24 unit percobaan. Data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam dan dilakukan Uji Lanjut dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah kandungan air dan serat 

kasar pada tanaman C. aestuans. 

Penelitian dimulai dari persiapan bibit C. aestuans dan persiapan lahan dengan ukuran petak 

(2×3) m
2
 sebanyak 24 petak, dilanjutkan dengan penanaman C. aestuans dengan jarak tanam 

(50×50) cm, penyeragaman, pemupukan sesuai dengan perlakuan, dan pemeliharaan tanaman. 

Tanaman C. aestuans dipanen setelah berumur 10 minggu setelah pemupukan. Tanaman yang telah 

dipanen kemudian dianalisis kandungan air dan serat kasarnya dengan menggunakan analisis 

proksimat (AOAC, 1984). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Rataan kandungan air, serat kasar dan lignin pada tanaman C. aestuans ditunjukkan pada 

Tabel 1.  

Tabel 1. Rataan Kandungan Air, Serat Kasar dan Lignin Pada Tanaman C. Aestuans 

Kandungan  
C. aestuans 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 P5  

 ………………………………….%........................................................  
Kandungan Air 79,18

ns 
80,70

ns 
80,96

ns 
80,64

ns 
80,89

ns 
81,15

ns  
Serat Kasar  22,06

a 
22,07

a 
20,42

b 
19,06

c 
16,91

d 
16,26

d 
 

Lignin  6,67
a 

6,51
a 

5,88
b 

5,64
c 

5,24
d 

4,28
d 

 
Keterangan : ns = non significant;huruf yang berbeda menyatakan perlakuan berbeda nyata. 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa rata-rata kandungan air dalam tanaman  C. 

aestuans pada berkisar antara 79,18-81,15%. Berdasarkan hasil analisis ragam pemberian pupuk N 

tidak mempengaruhi kandungan air pada C. aestuans (P>0,05). Hal ini dapat disebabkan karena 
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tingginya curah hujan pada saat penanaman C. aestuans yakni pada bulan Desember-Maret yang 

merupakan bulan basah.Menurut Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca, tercatat pada saat 

penelitian berlangsung yakni pada 26 Desember 2017 sampai 6 Maret 2018 terjadi curah hujan 

dibawah 0,5 mm dan tidak hujan tercatat 12 hari, dan 58 hari turun hujan,dimana total curah hujan 

> 100 mm/bulan. Pada bulan basah, tanaman lebih banyak mengandung air dibandingkan dengan 

bahan kering. Curah hujan yang tinggi menyebabkan pencucian unsur hara dalam tanah sehingga 

unsur hara dalam tanah tidak maksimal terserap, hal ini didukung dengan pendapat Sarief (1986) 

bahwa berkurangnya unsur hara dalam tanah adalah karena terangkut pada waktu panen, pencucian 

dan pada peristiwa erosi.  

Kandungan air dalam suatu bahan berhubungan dengan kandungan bahan kering yang 

terdapat di dalamnya. Pengaruh pemberian pupuk N terhadap kandungan air yang tidak 

berbepengruh nyata ini berhubungan pula dengan kandungan bahan keringnya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Fathul dkk., (2003) bahwa kandungan bahan kering pada musim hujan lebih 

rendah dibandingkan dengan musim kemarau. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Olaniyi dan Ajibola (2008) pada tanaman C. olitorius, yang merupakan tanaman yang berasal 

dari keluarga yang sama. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian pupuk N 45 kg.ha
-1

 

dan fosfor 30 kg.ha
-1

 pada tanaman  Corchorus olitorius meningkatkan tinggi tanaman, jumlah 

daun, tunas, bahan kering dan hasil biji corchorus di atas kontrol (yang tidak menggunakan pupuk). 

Kandungan air yang tinggi pada tanaman C. aestuans dapat dikatakan karena  terangkutnya unsur 

hara akibat pencucian saat hujan. Namun kandungan air pada hijauan ini masih termasuk ke dalam 

kadar normal, sesuai dengan pendapat Tilman dkk., (1989) yang menyatakan bahwa biasanya 

tanaman yang masih muda mengandung air antara 70–80% dari berat segarnya. 

Tabel 1 menunjukkan bahwa pengaruh pemberian pupuk N berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap serat kasar tanaman  C. aestuans. Pemberian pupuk N yang mempengaruhi serat kasar. 

Pemberian pupuk N yang semakin banyak membuat kadar serat kasar pada menjadi lebih 

berkurang. Tanaman C. aestuans yang tanpa pupuk dan yang diberi pupuk  100 Kg. N. ha
-1

 masing-

masing memiliki kandungan serat kasar paling tinggi yakni 22,06 dan 22,07%, sedangkan tanaman 

yang diberi pupuk N sebanyak 400 dan 500 kg. N. ha
-1

 memiliki kadar serat kasar paling rendah 

yakni 16,917% dan 16,263%.  

 Menurut Sarief (1986) unsur hara dalam tanah yang tersedia bagi tanaman terdapat dalam 

dua keadaan, yaitu dalam bentuk garam yang terlarut menjadi ion dalam larutan tanah dan dalam 

bentuk terikat pada permukaan koloid kompleks dan humus atau kompleks adsorpsi. Nitrogen 

sendiri diserap baik dalam bentuk ammonium (NH4
+
) maupun nitrat (NH3

-
). Ketersediaan N dalam 

tanah diikat oleh tanaman melalui akar dengan dibantu oleh organisme yang ada dalam tanah. 

Nitrogen yang terserap oleh tanaman kemudian digunakan untuk merangsang pertumbuhan 

vegetatif tanaman, seperti daun, batang dan akar.  Unsur N berfungsi untuk meningkatkan 

pertumbuhan tanaman, menyehatkan pertumbuhan daun dengan warna yang lebih hijau (Sutedjo, 

1999). Unsur N dalam tubuh tanaman dijumpai dalam bentuk anorganik yang bergabung dengan 

unsur C, H, dan O membentuk asam amino, enzim, asam nukleat, dan klorofil, sehingga dapat 

meningkatkan laju fotosintesis (Fathan, 1998). Meningkatnya laju fotosintesis ini meningkatkan 

pula kandungan karbohidrat yang ada pada tanaman . Karbohidrat yang dihasilkan dimanfaatkan 

oleh tanaman  untuk terus melakukan pembelahan sel. Tanaman muda yang mengalami 

pembelahan sel ini memiliki isi sel yang lebih tinggi dan memiliki dinding sel yang belum terlalu 

tebal atau tipis. Hal ini sejalan dengan pernyataan Sarief (1984) bahwa semakin tinggi pemberian 

nitrogen, semakin cepat sintesis karbohidrat yang diubah menjadi protein dan protoplasma, dengan 

demikian semakin kecil perbandingan yang tersedia untuk bahan dinding sel. Jumlah nitrogen yang 

terlalu banyak mengakibatkan menipisnya bahan dinding sel. Sebaliknya, kandungan N yang 

rendah dapat mengakibatkan tebalnya dinding sel daun dengan ukuran sel yang kecil, dengan 

demikian daun menjadi keras dan penuh dengan serat-serat.  

Dinding sel sendiri terdiri dari hemiselulosa dan lignoselulosa (lignin dan selulosa) yang 

merupakan fraksi serat kasar (Tilman, dkk., 1989). Tanaman  yang diberi pupuk N dengan level 
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tinggi melakukan pertumbuhan dengan optimal sehingga kandungan proteinnya lebih tinggi dan 

serat kasarnya rendah.  Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaca (2011), 

pemupukan yang dilakukan dengan rentang 0-400 kg.N.ha
-1

 pada rumput Paspalum stratum 

menunjukkan semakin tinggi tingkat pemupukan maka menghasilkan peningkatan berat kering dan 

protein kasar, serta penurunan serat kasar. Hasil serat kasar pada tanaman  C. aestuans tidak jauh 

berbeda dengan  tanaman  lainnya yang berasal dari keluarga yang sama, seperti serat pada 

tanaman  C. capsularis sebesar 15,20% (Khanom et. al., 2012).  Sedangkan pada C. olitorius yaitu 

serat kasarnya jauh lebih tinggi yakni sebesar 20,30 g. Kg
-1

 pada daun dan 35,50 g. Kg
-1

 pada 

batang (Ndlovu dan Afolayan, 2008). 

Serat kasar terdiri dari hemiselulosa, selulosa, dan lignin. Hemiselulosa dan selulosa dapat 

dicerna oleh ternak sedangkan lignin merupakan komponen yang tidak memiliki hasil akhir dari 

proses pencernaan dan keberadaannya dapat menghambat proses pencernaan pada ternak. 

Pemberian serat kasar pada ternak dibatasi oleh kandungan lignin didalamnya. Tabel 1 

menunjukkan bahwa kandungan lignin yang terkandung pada tanaman  C. aestuans berkisar 4,28 – 

6,67%. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian pupuk N berpengaruh terhadap 

kandungan lignin pada tanaman C. aestuans. Pemberian pupuk N yang semakin besar menurunkan 

kandungan lignin. Pemberian pupuk pada tanaman  C. aestuans sebanyak 500 kg. N. ha
-1

 memiliki 

kandungan lignin yang paling rendah yakni 4,28%, sedangkan pada tanaman  C. aestuans  yang 

tidak diberi pupuk N memiliki kandungan lignin paling tinggi yakni 6,67%.  Menurut Zulbardi, dkk 

(1999) batas toleransi lignin untuk ternak ruminansia adalah 7%. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

tanaman  C. aestuans dapat diberikan kepada ternak secara langsung tanpa diolah. Kandungan 

lignin yang rendah  dikarenakan terbentuknya dinding sel yang tipis akibat dari pertumbuhan pada 

fase vegetatif yang optimal. Tabel 1 memperlihatkan bahwa penurunan serat kasar juga diikuti oleh 

penurunan kandungan lignin.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pengaruh pemberian pupuk Nitrogen tidak mempengaruhi kandungan air tanaman C. aestuans 

tetapi mempengaruhi serat kasar tanaman  C. aestuans.  

2. Tingkat pemberian pupuk Nitrogen yang optimal untuk menghasilkan kandungan air dan serat 

kasar yang paling rendah untuk tanaman C. aestuans adalah 500 Kg.N.ha
-1

. 
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Abstrak 

Erupsi Gunung Agung yang yang terjadi pada bulan Agustus – Desember 2017, terletak di 

Kabupaten Karangasem Propinsi Bali, menyebabkan sapi Bali harus ikut mengungsi. Penelitian ini  

bertujuan untuk mengkaji perbedaan komposisi botani dan kualitas pakan (ditinjau dari kinerja 

rumen) yang diberikan pada sapi bali sebelum erupsi dan saat ada di penampungan yaitu Desa 

Sidemen dan Desa Nongan. Tahap I adalah survey yang dilakukan pada peternak untuk 

mendapatkan data komposisi botani pakan yang diberikan sebelum dan sesudah mengungsi dan 

jumlah pakan yang diberikan. Tahap II adalah analisis sampel pakan yang dilaksanakan di 

laboratorium untuk mengetahui kualitas pakan secara kimia (kandungan nutrisi) dan secara biologis 

melalui pengamatan kinerja rumen (pH, NH3 dan VFA Total cairan rumen), Digestible Organic 

Matter in the Rumen (DOMR) serta sintesa protein mikroba (SPM). Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan Anova. Hasil penelitian menunjukkan baik di Desa Nongan maupun di Desa 

Sidemen lebih banyak ragam botani pakan yang diberikan sebelum terjadi erupsi.  Di Desa 

Nongan, DOMR (g) lebih tinggi setelah yaitu 4161.81
b
 ± 188.17950 vs 3318.36

a2)
 ± 236.88608 

sehingga SPM (g) juga menjadi lebih tinggi yaitu 832.36
b
 ± 37.63590 vs 663.67

a
 ± 47.37722. 

Sebaliknya di Desa Sidemen DOMR (g) lebih rendah setelah evakuasi yaitu  4403.53
a2)

 ± 

143.80926 vs 4818.17
a
 ± 279.76791 dan SPM (g) 880.71

a
 ± 28.76185 vs 963.63

a
 ± 55.95358. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan komposisi botani lebih banyak pada saat 

sebelum terjadinya erupsi dibandingkan setelah terjadi erupsi. Di Desa Nongan DOMR dan SPM 

lebih tinggi setelah ternak sapi diungsikan sebaliknya di Desa Sidemen DOMR dan SPM lebih 

rendah setelah ternak diungsikan. 

 

Kata kunci : Erupsi Gunung Agung, sapi bali, komposisi botani, kualitas pakan, kinerja rumen 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Sapi bali merupakan salah satu bangsa sapi potong asli Indonesia yang memegang peranan penting 

dalam penyediaan kebutuhan daging nasional. Keberhasilan peningkatan mutu bibit sapi bali selain 

dipengarungi oleh potensi genetis ternaknya, kecukupan pemenuhan nutrien juga sangat 

berpengaruh, oleh karena itu perlu mendapat perhatian  serius. Pengembangan peternakan sapi bali 

di Bali memiliki beberapa tujuan strategis yakni: untuk melestarikan dan mengembangkan 

kekayaan plasma nutfah Bali, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Agar tercapai tujuan tersebut diperlukan upaya-upaya yang sangat 

sistematis dan berkelanjutan sehingga performan sapi bali dapat ditingkatkan.  

Hijauan pakan merupakan bahan pakan yang sangat mutlak diperlukan baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif sepanjang tahun dalam sistem produksi ternak ruminansia. Hijauan pakan ternak 

terdiri atas rumput dan legum. Porsi hijauan pakan dalam ransum ruminansia mencapai 40 sampai 

80% dari total bahan kering ransum atau sekitar 1,5 sampai 3% dari bobot hidup ternak. Secara 

nutrisi hijauan pakan merupakan sumber serat, bahkan hijauan pakan asal leguminosa menjadi 

suplementasi mineral dan protein murah bagi ternak ruminansia (Abdullah, 2012).  

Erupsi Gunung Agung berdampak pada tanaman khususnya ketersediaan hijauan pakan ternak 

selain karena hujan abu menyebabkan terkontaminasinya hijauan pakan ternak, hujan abu juga 

berdampak pada pertumbuhan tanaman yang terganggu. Akibatnya ternak sapi bali yang dipelihara 

mailto:mansuryanifapet@unud.ac.id


 

Prosiding Seminar Nasional Himpunan Ilmuan Tumbuhan Pakan Indonesia Ke VII 

Banjarmasin, 5-6 November 2018 

171 

 

masyarakat menjadi kekurangan pakan hijauan. Sebagaimana diketahui, meletusnya Gunung 

Agung yang yang terletak di Kabupaten karangasem Propinsi Bali, tidak saja menyebabkan 

masyarakatnya mengungsi, tetapi juga ternaknya terutama sapi Bali juga harus ikut mengungsi. 

Situasi ini menjadi ironi dan sangat memprihatinkan karena akan menekan populasi sapi Bali di 

Kabupaten Karangasem sebagai penyumbang populasi sapi bali terbesar di Bali. 

Pemberian pakan ternak sapi selama di pengungsian tentu akan berbeda dengan saat mereka 

dipelihara di daerah asal. Selama di pengungsian, pakan yang mereka dapatkan tergantung 

ketersediaan hijauan di lokasi sekitar pengungsian, dan sumbangan konsentrat dari para donatur.  

Salah satu faktor pembatas peningkatan performans ternak adalah besaran asam amino yang 

terserap dalam usus halus (Tamminga et al., 2007). Sumber asam amino yang masuk ke dalam usus 

halus berasal dari protein mikroba, protein pakan, asam amino, peptide yang lolos degradasi rumen, 

dan sekresi endogenus. Mikroba rumen yang masuk ke dalam pasca rumen dapat menyumbangkan 

60 – 80% dari asam amino yang terserap usus halus. Efisiensi sintesis protein mikroba merupakan 

faktor utama yang berpengaruh terhadap kebutuhan asam amino ternak ruminansia (Uddin et al., 

2015). Melalui kandungan serat kasar yang mencukupi sangat penting untuk menjamin kondisi 

rumen yang sehat dan stabil untuk peningkatan sintesis protein mikroba (Xu et al., 2014)  

Berdasarkan fenomena ini, peneliti ingin melihat perbedaan komposisi botani hijauan pakan yang 

diberikan sebelum dan sesudah ternak diungsikan dan menganalisis perbedaan pakan tersebut 

secara kimia maupun biologis melalui pengamatan kinerja rumen secara in vitro seperti pH, 

produksi NH3, VFA dan sintesis protein mikroba. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Pengambilan data dilakukan dalam dua tahap yaitu Tahap I pengambilan data survey dan Tahap II 

analisis data di laboratorium. Pada Tahap I dilakukan survey terhadap pemilik ternak di dua lokasi 

penampungan yaitu Desa Nongan Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem dan Desa Talibeng 

Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem pada bulan Desember 2017. Survey ini untuk 

mendapatkan komposisi botani pakan yang diberikan sebelum dan sesudah ternak ditempatkan di 

penampungan ternak setelah terjadinya letusan Gunung Agung. 

Tahap II  dilakukan analisis di laboratorium terhadap komposisi ransum hasil wawancara terhadap 

pertenak mulai bulan Januari sampai Mei 2018. Analisis yang dilakukan di laboratorium adalah : 

menganalisis kandungan nutrient ransum dan analisis kecernaan bahan kering dan bahan organic 

secara in vitro serta menganalisis produk fermentasi rumen secara in vitro yang meliputi: pH cairan 

rumen, NH3, VFA, Digestible Organic Matter dan Microbial Protein Synthesis.  Kandungan 

nutrient ransum dianalisis menggunakan metode (AOAC, 1990) pengujian kecernaan secara in 

vitro mengikuti metode (Minson dan Ms Leod, 1972) yang dimodifikasi, NH3 dengan metode 

Spectrofotometer menurut (Solorzano, 1969) VFA dengan metode (General Laboratory Procedure, 

1966) dan MPS menggunakan metode (Chen dan Gomes, 1995) . Analisis data lapangan dilakukan 

secara deskriptif. Sementara data laboratorium dianalisis menggunakan Anova (Steel dan Torrie, 

1995). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Desa Nongan 

Komposisi botani dan kandungan nutrisi pakan 

Jumlah peternak yang disurvey sebanyak 25 orang dengan kepemilikan ternak bervariasi. Sebelum 

adanya erupsi gunung agung, variasi pakan yang diberikan adalah seperti pada Tabel 1.
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Tabel 1. Komposisi botani hijauan dan kandungan nutrisi pakan sebelum ternak diungsikan   di 

               Desa Nongan 

 

Komposisi 

Botani 
Pemberi 
an (kg) 

Dry 

Matter 

(%) 

Crude 

Protein 

(%) 

Crude 

Fiber 

(%) 

Ether 

Extract 

(%) 

Organic 

Matter 

(%) 

Gross 

Energy 

(K.kal/kg) 
Rumput gajah 25.00 61.21 6.34 18.85 4.17 50.63 2166.94 
Kaliandra 3.00 17.90 5.65 4.80 2.63 16.68 776.74 
Gamal 2.00 9.76 2.51 1.30 0.39 8.94 463.68 
Daun nangka 3.00 9.37 1.17 1.87 0.41 7.03 337.36 
Ketela 0.30 1.76 0.06 0.09 0.01 1.70 87.85 
Total 33.30 100.00 15.73 26.91 7.62 84.97 3832.57 
 

Jumlah sapi yang diungsikan  di Penampungan terdiri atas jantan dewasa 48 ekor, betina dewasa 67 

ekor, dan jumlah pedet sebanyak 48 ekor. Pengamatan dilakukan pada sapi jantan dan betina 

dewasa. Komposisi dan kandungan nutrisi pakan yang diberikan di penampungan tersaji pada 

Tabel 2.  

 

Tabel 2. Komposisi botani hijauan dan kandungan nutrisi pakan setelah ternak diungsikan di Desa 

              Nongan 

 

Komposisi 

Botani 
Pemberi 
an (kg) 

Dry 

Matter 

(%) 

Crude 

Protein 

(%) 

Crude 

Fiber 

(%) 

Ether 

Extract 

(%) 

Organic 

Matter 

(%) 

Gross 

Energy 

(K.kal/k

g) 
Rumput gajah 20.00 37.31 3.86 11.49 2.54 30.86 1320.93 
Kaliandra 5.00 22.73 7.18 6.10 3.33 21.18 986.43 
Konsentrat 1.00 14.07 2.30 1.53 1.21 13.99 591.36 
Pucuk tebu 2.00 25.89 0.97 0.57 1.52 23.37 991.47 
Total 28.00 100.00 14.32 19.68 8.60 89.40 3890.19 
 

Variasi bahan penyusun pakan lebih beragam pada saat sebelum adanya erupsi. Peternak hanya 

memberikan hijauan tanpa pemberian konsentrat. Pada saat berada di penampungan, ragam hijauan 

lebih sedikit. Hali ini disebabkan karena saat erupsi, peternak susah mendapatkan hijauan. Akan 

tetapi ada penambahan konsentrat 1 kg untuk setiap ternak dewasa. Kandungan nutrient ransum 

hampir sama pada saat sebelum di penampungan maupun saat berada di penampungan. Hanya saja 

kandungan serat kasar pakan saat di penampungan lebih rendah. Hal ini disebabkan karena di 

penampungan ternak diberikan tambahan konsentrat dan lebih sedikit hijauan. 

 

Konsumsi nutrien 

Konsumsi nutrien sebelum dan sesudah terjadi erupsi disajikan pada Table 3. Konsumsi DM, CP, 

CF, EE, OM dan GE semuanya lebih tinggi pada saat ternak di penampungan. Tingginya konsumsi 

nutrient ini disebabkan karena saat penampungan adanya pemberian konsentrat. Konsentrat 

mempunyai kandungan CF rendah dan kecernaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hijauan. 

Hal ini memungkinkan konsumsi nutrien menjadi lebih tinggi saat ternak sapi bali berada di 

penampungan. 

 

 

 

 

Tabel 3. Konsumsi nutrien, fermentasi rumen in vitro dan sintesis protein mikroba in vitro sebelum  
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             dan  sesudah erupsi gunung agung 

 

 Sebelum erupsi Sesudah erupsi 

Nutrient Intake 
Dry Matter  kg 5.12 6.72 
Crude Protein  g/d 805.67 1202.85 
Crude Fiber  g/d 1378.52 1655.90 
Ether Extract g/d 390.07 509.60 
Organic Matter kg/d 4.35 5.67 
Gross Energy  K.kal/d 19630.82 26150.28 
Fermentasi Rumen in vitro 
pH 6.8790 6.9760 
Total VFA  mMol 62.9640 62.5400 
N-NH3  mMol 4.0698 7.1156 

Sintesis Protein Mikroba in vitro 
DOMR  g 3318.36

a2)
 ± 236.88608 4161.81

b
 ± 188.17950 

Mikrobial N  g 106.19
a
 ± 7.58035 133.18

b
 ± 6.02174 

MPS  g 663.67
a
 ± 47.37722 832.36

b
 ± 37.63590 

Purine Absorption 

mMol 146.06
a
 ± 10.42690 183.19

b
 ± 8.28300 

 

Fermentasi rumen in vitro 

Pengamatan fermentasi ransum sebelum dan sesudah erupsi secara in vitro menunjukkan pH cairan 

rumen kedua ransum berada pada kisaran normal (Tabel 3.). Perbedaan komposisi hijauan pada 

ransum menyebabkan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) pada pH in vitro. pH rumen  

merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan populasi dan aktivitas 

mikroba rumen. pH optimum untuk pertumbuhan mikroba rumen adalah 6-6,9 (Kamra, 2005) dan 

pH cairan rumen yang normal adalah 6-7 (Chiba, 2009). Konsentrasi VFA Total pada fermentasi in 

vitro juga tidak menunjukkan perbedaan pada kedua ransum. VFA merupakan hasil fermentasi KH 

sebagai sumber energi. Walaupun konsumsi energi sapi bali saat berada di penampungan jauh lebih 

tinggi dibanding  sebelum erupsi, namun produksi VFA hampir sama. Yang berbeda hanyalah pada 

produksi NH3. NH3 merupakan hasil pemecahan crude protein oleh mikroba rumen. Kandungan 

protein pakan saat di penampungan lebih rendah, akan tetapi konsumsinya lebih tinggi 49.30%. 

Konsumsi protein yang tinggi akan berakibat pada tingginya produksi NH3. Konsentrasi NH3 hasil 

fermentasi in vitro pada ransum sapi yang terdiri dari 70% hijauan dan 30% konsentrat berkisar 

dari 8.78 – 10.71 mMol (Suryani et al., 2013). Konsentrasi N-NH3  yang ideal untuk mendukung 

pertumbuhan bakteri secara optimal yaitu 6-21 mMol  (McDonald et al., 2002). 

 

Sintesis protein mikroba in vitro 

Secara in vitro, DOMR nyata (P<0.05) lebih tinggi pada ransum sapi bali saat berada di 

penampungan (Tabel 3). Konsumsi CP yang tinggi berakibat pada tingginya produksi NH3. 

Microba rumen untuk mensistesa tubuhnya memerlukan NH3 yang cukup. Lebih tingginya 

produksi NH3 pada ransum setelah erupsi sangat menguntungkan bagi pertumbuhan mikroba 

rumen dan ini ditunjukkan oleh tingginya SPM (g) yaitu 832.36
b
 ± 37.63590 dibanding saat 

sebelum erupsi yaitu 663.67
a
 ± 47.37722. DOMR dan MPS ransum sapi bali di penampungan Desa 

Nongan lebih tinggi dibandingkan DOMR dan MPS pedet sapi bali masing-masing 1843.08 g dan 

368.62 g (Budiasa et al., 2015). 
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Desa Sidemen 

Komposisi botani hijauan dan kandungan nutrisi pakan 

Sama halnya dengan Desa Sidemen.  Rumput gajah selalu mendominasi komposisi hijauan pakan 

baik sebelum maupun setelah gunung agung meletus (Tabel 4). Di Bali khususnya, pemeliharaan 

ternak sapi sebagian besar dilakukan secara tradisional dengan kepemilikan yang terbatas, dan 

hanya sebagi sambilan, maka pemberian konsentrat jarang dilakukan karna hal itu berdampak pada 

peningkatan biaya produksi. Akan tetapi ketika ternak berada di penampungan baik di Nongan 

maupun di Desa sidemen, nampak adanya pemberian konsentrat (Tabel 5). Karena saat terjadi 

erupsi, ternak-ternak yang diungsikan mendapat sumbangan beberapa jenis pakan antara lain 

konsentrat. 

 

Tabel 4. Komposisi botani hijauan dan kandungan nutrisi pakan sebelum ternak diungsikan   di 

              Desa Sidemen 

Komposisi 

Botani 
Pemberi 
an (kg) 

Dry 

Matter 

(%) 

Crude 

Protein 

(%) 

Crude 

Fiber 

(%) 

Ether 

Extract 

(%) 

Organic 

Matter 

(%) 

Gross 

Energy 

(Kkal/kg) 
Rumput gajah 20.00 38.30 3.96 11.79 2.61 31.68 1355.74 
Kaliandra 2.00 9.33 2.95 2.50 1.37 8.69 404.97 
Gamal 4.00 15.27 3.92 2.03 0.61 13.99 725.25 
Lamtoro 4.00 17.77 5.30 3.49 0.93 16.68 835.48 
Rumput 

lapangan 5.00 19.33 1.80 6.11 1.24 18.62 705.56 
Total 35.00 100.00 17.94 25.92 6.77 89.67 4027.00 
 

Di Desa Sidemen, jumlah sapi yang ada di penampungan sebanyak 15 ekor jantan dewasa dan 27 

ekor betina dewasa. Peternak yang diwawancarai adalah  delapan orang. 

 

Tabel 5. Komposisi botani hijauan dan kandungan nutrisi pakan setelah ternak diungsikan di Desa  

             Sidemen 

 

Komposisi 

Botani 
Pemberi 
an (kg) 

Dry 

Matter 

(%) 

Crude 

Protein 

(%) 

Crude 

Fiber 

(%) 

Ether 

Extract 

(%) 

Organic 

Matter 

(%) 

Gross 

Energy 

(Kkal/kg) 
Rumput gajah 25.00 47.40 4.91 14.60 3.23 39.21 1678.03 
Konsentrat 0.50 7.15 1.17 0.78 0.61 7.11 300.49 
Gamal 2.00 26.31 0.99 0.57 1.54 24.10 1007.60 
Rumput 

lapang 5.00 19.14 1.78 6.05 1.23 18.44 804.48 
Total 32.50 100.00 8.85 21.98 6.62 88.85 3790.60 
 

Konsumsi nutrien 

Sebelum erupsi komposisi hijauan ransum yang diberikan di desa Sidemen lebih banyak. Dan 

hijauan sumber protein yang diberikan terdiri dari kaliandra, gamal dan lamtoro. Sementara saat 

berada di penampungan, sumber protein hanya berasal dari konsentrat saja. Sehingga kandungan 

protein ransum saat berada di penampungan jauh lebih sedikit (Tabel 5), demikian halnya dengan 

konsumsi protein juga lebih sedikit (Tabel 6).  
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 Fermentasi rumen in vitro 

Konsumsi nutrien akan berdampak terhadap fermentasi di dalam rumen. Hasil fermentasi rumen 

secara in vitro menunjukkan pH cairan rumen berada dalam kisaran normal (Tabel 6). pH optimum 

untuk pertumbuhan mikroba rumen adalah 6-6,9 (Kamra, 2005) dan pH cairan rumen yang normal 

adalah 6-7 (Chiba, 2009). Konsentrasi VFA Total dan NH3 lebih rendah pada ransum saat di 

penampungan dibandingkan sebelum erupsi. Hal ini disebabkan karena konsumsi energi dan 

protein lebih rendah pada saat ternak berada di penampungan. Konsentrasi NH3 dan VFA Total 

yang dibutuhkan agar mikroba rumen bisa beraktivitas optimal adalah masing-masing  4 – 12 

mMol dan 80 – 160 mMol (Sutardi, 1979). Tinggi rendahnya konsentrasi VFA dipengaruhi oleh 

pakan basal, tipe karbohidrat pakan, bentuk fisik pakan, tingkat konsumsi, frekuensi pakan, dan 

penggunaan aditif kimia (France dan Dijktra, 2005). 

 

Sintesis protein mikroba in vitro 

Besaran sintesa protein mikroba sangat ditentukann oleh banyak sedikitnya DOMR. Sebelum 

erupsi, DOMR adalah  4818.17
a
 ± 279.76791. Setelah erupsi, maka besar DOMR adalah  

4403.53
a2)

 ± 143.80926. Lebih tingginya DOMR sebelum erupsi berakibat pada lebih tingginya 

SPM sebelum terjadi erupsi (Tabel 6). Sintesis protein mikroba sangat berbeda pada ternak 

tergantung pakan yang diberikan, dan bahkan pada pemberian pakan yang sama. Pemberian pakan 

hijauan dan konsentrat menghasilkan sintesa protein mikroba bervariasi 70-279 g MCP/kg DOMR 

(Karsli dan Russell, 2001). 

 

Tabel 6. Konsumsi nutrien, rumen fermentation in vitro dan microbial protein pynthesis in vitro  

              sebelum dan sesudah erupsi gunung agung 

 

 Sebelum erupsi Sesudah erupsi 
Nutrient Intake 
Dry Matter  kg 6.55 6.61 
Crude Protein  g/d 1174.77 1082.96 
Crude Fiber   g/d 1697.42 1769.47 
Ether Extract  g/d 443.12 405.34 
Organic matter  kg/d 5.87 5.88 
Gross Energy  K.kal/d 26374.82 25072.86 
Fermentasi Rumen in vitro 
pH 6.9330 6.8600 
VFA   mMol 77.274 66.1440 
N-NH3   mMol 6.5051 5.5327 
Sintesis Protein Mikroba in vitro 
DOMR  g 4818.17

a
 ± 279.76791 4403.53

a2)
 ± 143.80926 

Mikrobial N   g 154.18
a
 ± 8.95257 140.91

a
 ± 4.60190 

MPS   g 963.63
a
 ± 55.95358 880.71

a
 ± 28.76185 

Purine Absorption   

mMol 212.08
a
 ± 12.31441 193.83

a
 ± 6.32998 

 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Komposisi hijauan pakan yang diberikan peternak pada sapinya sebelum erupsi lebih beragam 

dibandingkan setelah erupsi baik di Desa Nongan maupun di Desa Sidemen. Ternak yang 

ditampung di Desa Nongan mengkonsumsi nutrien lebih banyak, memproduksi VFA, NH3 dan 

SPM lebih tinggi dibandingkan ketika sebelum erupsi. Sementara di Desa Sidemen ternak di 
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penampungan mengkonsumsi nutrien lebih sedikit, produksi VFA Total, NH3 dan SPM lebih 

sedikit. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melengkapi database yang mengidentifikasi hambatan, 

tantangan dan kesempatan dalam memelihara kambing di Bali. Data diperoleh melalui observasi 

langsung, wawancara peternak kambing Etawah secara formal terstruktur, wawancara informan 

kunci, dan focus group discussions yang dilakukan dari Juli hingga September 2018. Sebuah 

survey telah dilakukan terhadap tiga peternak yang memelihara kambing berintegrasi dengan kebun 

Coffea spp. dan Theobroma cacao di Kecamatan Busungbiu, Buleleng. Ketiga peternak 

memberikan hijauan lebih-kurang 5 kg/ekor/hari (TrC) kepada induk laktasi, satu peternak 

memberikan tambahan 10% dari hijauan dengan silase odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) 

(TrO) dan peternak lain memberikan tambahan campuran probiotik dengan air minum secara ad lib 

(TrP). Data profil susu dari 10 induk laktasi dengan rataan berat badan 32.9±1.0 kg dan umur 

3.0±0.1 tahun (P>0.05) terdiri dari 3 induk laktasi TrC, 3 induk laktasi TrO dan 4 induk laktasi 

TrP. Parameter profil susu meliputi BJ, alkohol, pH, dan TPC (CFU/ml). Hasil menunjukkan 

bahwa BJ TrO 1.0330±0.0020 adalah nyata sangat besar dari BJ TrP 1.0280±0.0010 dan BJ TrC 

1.0280±0.0020 (P<0.05).  Sebaliknya, pH TrO 6.77 ± 0.05 adalah nyata sangat kecil dibandingkan 

pH TrP 6.95 ± 0.04 maupun pH TrC 6.86 ± 0.05.  Namun TPC TrO 2.334.000±670.400 CFU/ml 

adalah nyata lebih banyak dibandingkan dengan TrP 14.400±580.600 CFU/ml (P<0.05) maupun 

dengan TrC 580±670.400 CFU/ml (P<0.05).Disimpulkan bahwa tatalaksana pemerahan oleh 

peternak yang memberikan silase odot pada kambingnya nyata lebih buruk dilihat dari jumlah TPC 

(P<0.05) walaupun BJ nyata lebih tinggi (P<0.05).   

 

Kata kunci: database, susu kambing, peternakan rakyat, probiotik dan silage odot. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kabupaten Buleleng memiliki 28.502 ekor kambing atau 43,8% dan populasi kambing terbesar dari 

total 65.045 populasi kambing di Provinsi (BPS-Bali 2015).  Bali tidak memiliki sapi perah atau 

sapi lain selain sapi Bali karena Peraturan Gubernur Bali No. 45 Tahun 2004 tentang pelestarian 

sapi Bali.  Namun data BPS-Bali (2015)tersebut tidak mencatumkan jumlah dan kualitas susu yang 

diproduksi di Kabupaten Buleleng, khususnya di Kecamatan Busungbiu.  Doloksaribu et al. 

(2014)melaporkan bahwa peternak skala kecil di Kecamatan Busungbiu memelihara kambing 

Etawah integrasi dengan perkebunan kopi (Coffea spp.) dan cacao (Theobroma cacao) dan telah 

menjual produksi susu dan susu olahannya.  Selain menjual susu kambing segar, peternak juga 

menjual susu olahan seperti ice cream dan keju susu kambing dan pangan campuran susu kambing 

berupa kripik, permen dan camilan lainnya.  Peternak juga menjual susu olahan berupa produk 

kosmetika seperti sabun mandi, luluran, masker dan shampoo berbahan campuran susu kambing.  

Sebagai hasil, peternak mendapatkan tambahan penghasilan dari penjualan cempe sebagai bibit, 

atau kambing afkir serta kotoran kambing sebagai pupuk organik.  Lebih lanjut Doloksaribu 

(2017)melaporkan bahwa inovasi perbaikan mutu genetis melalui perkawinan kambing dengan 

jantan Boer dan Etawah meningkatkan produksi susu demikian juga gross margin atau GM(A-B) 

dan GM/induk dari kambing yang dipelihara di Kabupaten Buleleng khususnya di Kecamatan 

Busungbiu.  Hal ini sesuai dengan Oliver et al. (2009) yang menyatakan bahwa peningkatan 

efisiensi produksi ternak mengakibatkan peningkatan industri pengolahan pangan sekaligus 

peningkatan keuntungan bagi peternak.   

 

mailto:lindawati_doloksaribu@hotmail.com
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Susu kambing berbeda dari susu sapi atau susu manusia oleh karena susu kambing memiliki daya 

cerna yang lebih baik, lebih kaya akan sifat alkalinitis; lebih meningkatkan kapasitas buffering, dan 

lebih kaya akan dampak yang bersifat terapis tertentu yang sangat manjur sebagai obat dan pangan 

bagi manusia(Haenlein 2004).  Daya penerimaan (acceptability) dan juga daya cerna (digestibility) 

dari susu kambing menjadi faktor yang sangat bermanfaat dan penting sehingga perlu menjadikan 

susu kambing sebagai formulasi diet yang diresepkan bagi anak-anak dan penderita yang sedang 

dalam periode penyembuhan (recovering period).  Dalam banyak kasus, susu kambing lebih 

berhasil dimanfaatkan dalam diet bagi penderita alergi terhadap susu sapi (Haenlein 2004; 

Haenlein et al. 2007).  

 

Penelitian untuk meningkatkan pengertian (understanding) terhadap attitudes dan beliefs 

dari 20 panelis dewasa yang lebih memilih untuk mengkonsumsi susu mentah (tanpa processing) 

telah dilakukan di Colorado Utara.  Hasil penelitian melaporkan bahwa panelis percaya susu 

mentah adalah lebih alami atau produk tanpa proses; persepsinya adalah susu mentah lebih banyak 

mengandung unsur kesehatan, termasuk mampu meningkatkan pencernaan dan meningkatkan 

nutrisi; lebih terhubung dengan pangan dan lebih menyukai sifat karakteristik sensori susu mentah.  

Namun diluar dari resiko terhadap kesehatan, para konsumer ini lebih memilih susu mentah karena 

aman dan tidak setuju dengan informasi yang diberikan pemerintah terhadap susu mentah yang 

beredar di Colorado Utara (Markham et al. 2014).  Namun patut disikapi dengan bijak bahwa susu 

segar segera setelah diperah adalah potensial untuk menjadi sumber pakan yang kaya nutrisi 

sekaligus sebagai sumber kehidupan mikroorganisme khususnya yang patut dicermati adalah 

mikroorganisme patogenik yang menjadi sumber penyakit zoonosis (Oliver et al. 2009; Oliveira et 

al. 2011; Zeinhom and Abdel-Latef 2014).  Mengkonsumsi susu mentah tanpa pasteurisasi, 

walaupun susu tersebut telah disimpan di tempat dingin bukanlah penjamin keamanan 

mikrobiologi, karena beberapa spesies yang terkontaminasi dapat berkembangbiak pada suhu 

rendah (Sorrentino et al. 2012).   

 

Oliveira et al. (2011) melaporkan jumlah bakteria yang tinggi ditemukan pada sampel susu segar 

dari kambing-kambing yang dipelihara oleh 96 peternak skala kecil di Timurlaut Brazilia.  Lebih 

lanjut dilaporkan rataan jumlah coliform adalah 1.2 x 10
6
 dan Staphylococcus 1.9 x 10

6
 CFU/ml. 

Jumlah sel somatik lebih tinggi dari 1 x 10
6
 sel/ml ditemukan pada 84 atau 87.5% peternak.  Hal 

yang mirip juga terjadi di Amerika Serikat dimana Badan Kontrol dan Pencegahan Penyakit AS 

mengestimasi 76 juta orang menderita penyakit, lebih dari 300.000 dirawat di RS, dan 5.000 orang 

meninggal setiap tahun akibat penyakit yang berasal dari pangan (Oliver et al. 2009).  Lebih lanjut 

dilaporkan bahwa sumber pathogen yang berasal dari peternakan sangat erat terkait dengan 

kesehatan dan kesejahteraan ternak yang dipelihara untuk memproduksi pangan berkualitas tinggi 

tersebut (Oliver et al. 2009; Ramees et al. 2017).  Oleh karena itu tatalaksana pemeliharaan 

khususnya tatalaksana pemerahan dan penangan susu pasca pemerahan menjadi perhatian untuk 

menjaga kualitas susu sekaligus pencegahan penyakit yang diakibatkan oleh susu dan susu olahan.   

 

Di Italia, beberapa studi tentang susu mentah yang dikumpulkan dari mesin penjual otomatis 

mendeteksi adanya patogen yang berbeda, seperti Salmonella spp., Campylobacter spp. dan L. 

monocytogenes(Giacometti et al. 2012); di Amerika Serikat dan Irlandia, beberapa kasus listeriosis 

yang baru-baru ini menjadi marak oleh karena mengkonsumsi susu mentah (Latorre et al. 2011); di 

Kanada, wabah karena kehadiran Escherichia coli dalam produk susu yang terbuat dari susu 

mentah dilaporkan oleh (Gaulin et al. 2012).  Kementerian Kesehatan Italia tahun 2009 

mempublikasikan peraturan yang mewajibkan susu untuk dipasteurisasi sebelum dikonsumsi 

masyarakat di Italia (Scavia et al. 2009).  Di Indonesia SNI 3141.1:2011 mengatur syarat susu sapi 

segar yang beredar di pasar Indonesia BJ (pada suhu 27.5
0
C) minimum 1.0270 g/ml, uji alkohol 

70% v/v negative dan cemaran mikroba maksimum TPC 1x10
6
 CFU/ml.  Oleh karena itu, penting 

untuk mengetahui profil susu kambing Etawah yang dipelihara oleh peternak skala kecil di 

Kecamatan Busungbiu mengingat bahwa produk susu segar dan susu olahan yang telah dipasarkan.  
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Namun, ketersediaan publikasi memberi informasi yang minim tentang profil susu kambing 

Etawah yang dipelihara oleh peternak skala kecil di Kecamatan Busungbiu.  Tujuan penelitian ini 

adalah untuk melengkapi database profil susu kambing Etawah yang dipelihara oleh peternak skala 

kecil di Kecamatan Busungbiu, Buleleng, Bali; sekaligus untuk mampu mengidentifikasi 

hambatan, tantangan dan kesempatan dalam memelihara kambing di Bali; khususnya di Kecamatan 

Busungbiu, Buleleng.   

 

2. METODE PENELITIAN 

Kabupaten Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali berada sekitar 69 km barat laut atau sekitar 2 jam 

perjalanan dari Denpasar.  Lokasi penelitian terletak antara 8
0
3‘40‖ hingga 8

0
23‘00‖ selatan dan 

115
0
25‘55‖ hingga 115

0
27‘28‖ timur dengan hamparan perbukitan kebun kopi dan cacao.  

Busungbiu memiliki rataan suhu 27,5 
0
C, kelembaban relatif 75%, rataan curah hujan tahunan 

1.365 mm dan rataan kecepatan angin 7 knots (www.bmkg.go.id).  Umumnya penduduk hidup dari 

sektor pertanian dan pendapatan mereka berasal terutama dari perkebunan kopi (Coffea spp.) dan 

cacao (Theobroma cacao)(Arya et al. 2014). 

 

Penelitian profil susu kambing ini dilaksanakan selama 10 minggu dari Juli hingga September 2018 

di peternakan kambing Etawah Sumber Rejeki milik Bapak Ir. Wayan Wardana di Desa Sepang 

dan dua Peternakan kambing Etawah milik Bapak Kadek Suartana dan Made Ardiasa di Desa 

Bengkel. Ketiga peternak diinterview berdasarkan questionnaire terstruktur, dan 10 induk Etawah 

yang laktasi milik ketiga peternak tersebut diobservasi untuk merekam status fisiologis seperti 

umur, status gigi (I0, I1, I2, I3, I4, ompong), skor FAMACHA
©
, berat badan, level dan phase laktasi 

(paritas), level dan phase kebuntingan.  Semua induk Etawah laktasi dikandangkan pada kandang 

individual panggung dan mendapatkan hijauan lebih-kurang 5 kg/ekor/hari.  Sampel susu segar 

diperoleh dari 3 ekor induk laktasi yang hanya mendapatkan hijauan lebih-kurang 5 

kg/ekor/hari(TrC) dan 3 induk laktasi yang mendapatkan tambahan 10% dari hijauan dengan silase 

odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) (TrO) dan 4 induk laktasi yang mendapatkan tambahan 

campuran probiotik dengan air minum secara ad lib (TrP).   

 

Hijauan yang diberikan merupakan kombinasi Caliandra calothrysus, Sesbania sesban, Erythrina 

variegata,danPennisetum purpureum yang sengaja ditanam di kebun cacao dan kopi yang 

umumnya dipakai sebagai pohon penaung dan pagar hidup.  Peternak juga umumnya memberikan 

fermentasi kulit buah kopi atau fermentasi cacahan kulit buah cacao dan pollard(Doloksaribu 

2017).  Silase Odot (Pennisetum purpureum cv Mott) adalah fermentasi campuran antara rumput 

gajah mini atau Odot (Pennisetum purpureum cv Mott) segar yang dicacah dengan ukuran lebih 

kurang 3 cm dengan pollard, probiotik Maxigrow™, molasis, urea dan garam hingga menjadi 

silase.  Dosis 10 ml (1 tutup botol) probiotik Maxigrow™ diencerkan kedalam 6 liter air lalu 

didiamkan selama minimal 3 jam baru kemudian diberikan secara ad lib dan diganti setiap sore 

hari.  Namun demikian demi kepentingan penelitian ini maka, akan diberikan pengamatan 

prilimary selama satu minggu sebelum periode 8 minggu observasi dilakukan untuk memastikan 

induk-induk laktasi diberi hanya kombinasi hijauan sebanyak 5 kg/induk laktasi/hari, tambahan 

10% silase odot/induk laktasi/hari serta minum campuran air minum dengan probiotik 

Maxigrow™sesuai dengan dosis anjuran hingga akhir 8 minggu observasi.  

 

Susu diperoleh dari pemerahan langsung di Peternakan Sumber Rejeki di Desa Sepang dan Desa 

Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng pada pukul 6 WITA.  Segera setelah 

kambing diperah, susunya dihomogenkan untuk diperiksa kadar BJ, Alkohol, pH, warna, aroma, 

rasa dan kekentalan di lokasi peternakan.  Susu kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik steril, 

lalu dimasukkan ke dalam kotak streroform yang berisi dry ice dan block ice untuk dibawa menuju 

UPT.  Laboratorium Kesehatan Daerah, Denpasar (KAN-Komite Akreditasi Nasional LP-1027-

IDN) yang ditempuh selama kurang lebih 2.5 jam.  Segera setelah tiba di UPT. Laboratorium 

Kesehatan Daerah, Denpasar, susu lalu dihomogenkan kembali untuk pemeriksaan, uji dan analisa 

http://www.bmkg.go.id/
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susu sesuai dengan parameter penelitian ini.  Skor FAMACHA
©
, berat badan, BJ, pH dan TPC dari 

kambing yang diternakkan di Kecamatan Busungbiu dianalisa dengan metode Least-squares 

menggunakan prosedur General Linear Model Multivariate Model (GLM) dari SPSS version 24 

(SPSS-Institute 2014).  Statistik deskriptif akan digunakan untuk membantu memaparkan 

(menggambarkan) keadaan yang sebenarnya (fakta) dari satu profil susu Kambing Etawah yang 

diternakkan di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara umum profil 10 induk Etawah laktasi yang dipelihara oleh peternak skala kecil memiliki 

rataan berat badan 32.9 ± 1.0 kg dan umur 3.0 ± 0.1 tahun dan skor FAMACHA
©
1.3 ± 0.1 yang 

ketiganya tidak berbeda nyata (P>0.05).  Profil susu seperti BJ, uji alkohol, pH dan TPC dari 

kambing Etawah masing-masing adalah 1.0295 ± 0.0011, negative, 6.87 ± 0.03 dan 706,000 ± 

480,700 CFU/ml.  Hubungan korelasi antara BJ dengan pH dengan nilai R
2
=-0.866 (P<0.05). 

 

Berat Jenis (BJ). Uji BJ dan alkohol 70% v/v adalah syarat utama dari beberapa syarat yang 

ditetapkan pemerintah Indonesia dalam SNI 3141.1:2011 untuk penentuan kualitas susu yang 

dihasilkan oleh para peternak khususnya sapi perah skala kecil untuk dapat diterima oleh pabrik 

industri susu di Indonesia.  BJ susu kambing yang dipelihara oleh peternak skala kecil di 

Kecamatan Busungbiu secara umum menunjukkan 1.0295 ± 0.0011 dengan semua uji alkohol 70% 

v/v negatif.  Namun pemberian tambahan pada campuran probiotik dengan air minum (TrP) BJ nya 

1.0280 ± 0.0010 adalah nyata lebih kecil (P<0.05) dibanding dengan pemberian tambahan silase 

odot (TrO) 1.0330 ± 0.0020 dan BJ susu kambing yang hanya mendapatkan hijauan 5 kg/ekor/hari 

(TrC) (Tabel 1 dan Grafik 1).  Hal ini menunjukkan bahwa BJ susu kambing yang dipelihara di 

Busungbiu lebih tinggi dari syarat minum 1.0270 berdasarkan SNI 3141.1:2011 dan berkualitas 

baik berdasarkan hasil negatif pada uji alkohol 70% v/v.   

 

Berat jenis suatu benda didefinisikan sebagai massa per unit volume.  BJ adalah ukuran dari 

"kepadatan" dari suatu materi.  Semakin tinggi BJ suatu benda maka semakin padatlah partikel 

yang terbentuk di dalam benda tersebut.  BJ suatu benda bervariasi oleh karena suhu dan tekanan.  

Variasi ini umumnya kecil untuk benda padat dan benda cair tetapi sangat besar untuk benda gas.  

Meningkatkan suhu dari suatu benda (dengan beberapa pengecualian) menurunkan BJnya karena 

meningkatkan volumenya.  Berat jenis air susu dipengaruhi oleh zat penyusunnya, penambahan 

bahan kering tanpa lemak atau pengurangan lemak susu akan meningkatkan berat jenis air susu, 

demikian sebaliknya apabila penambahan lemak susu menurunkan berat jenis air susu(Doloksaribu 

et al. 2011).  BJ susu TrO hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian tambahan silase odot 

sebesar 10% dari hijauan pada kambing Etawah yang dipelihara di Kecamatan Busungbiu dapat 

meningkatkan bahan kering tanpa lemak nyata lebih besar (P<0.05) dibanding TrC maupun TrP.  

Hal ini sejalan dengan pendapat (Noguera et al. 2011) yang melaporkan bahwa pemberian tiga 

jenis silase yaitu silase jagung, sorghum dan bunga matahari memiliki pengaruh langsung terhadap 

komposisi susu dan status nutrisi dari induk Alpine dan Saanen laktasi yang dipelihara di 

Kolumbia.  Namun kemiripan nutrisi diantara ketiga jenis silase tidak menyebabkan perubah secara 

drastis terhadap komposisi susu kambing Alpine dan Saanen.  Komposisi, karakteristik kimia-fisik 

dan mikrobiolgikal dan karakteristik produksi susu juga tidak nyata berbeda (P>0.05) antar induk 

laktasi Saanen, Toggenburg dan crossbred yang multiparous dan primiparous (Rangel et al. 2012). 
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Tabel 1. Umur, FAMACHA
©
, BJ, Alkohol 70% v/v, pH, dan TPC susu dari kambing Etawah yang 

dipelihara oleh peternak skala kecil di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali. 
Variabel Ragam tatalaksana pemberian pakan P 

Hijauan Hijauan + 

Probiotik 
Hijauan + Silase odot 

Umur (status gigi) 3.0 ± 0.23 2.7 ± 0.2 3.3 ± 0.3 NS 
FAMACHA

© 1.3 ± 0.3 1.5 ± 0.2 1.0 ± 0.3 NS 
BJ 1.0280 ± 0.0020

a 1.0280 ± 0.0010
a 1.0330 ± 0.0020

b <0.0

5 
Alkohol 70% v/v negatif negatif negatif NS 
pH 6.86 ± 0.05

a 6.95 ± 0.04
a 6.77 ± 0.05

b <0.0

5 
TPC (CFU/ml) 580 ± 670.400

a 14,400 ± 580.600
a 2.334.000 ± 670.400

b <0.0

5 
Hijauan diberikan 10% dari total BB (kg). 
Campuran probiotik dengan air minum diberikan secara ad lib. 
Silase odot diberikan 10% dari hijauan (kg). 
 

 
Grafik 1 Berat jenis (BJ), pH, FAMACHA

©
 dan TPC susu dari kambing Etawah yang dipelihara 

oleh peternak skala kecil di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali. 
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Uji alkohol 70% v/v.  Tidak terjadinya penggumpalan saat pencampuran volume yang sama antara 

susu dengan ethyl alcohol 68-70% v/v ke dalam tabung reaksi umumnya dilakukan sebagai syarat 

utama untuk untuk uji kestabilan susu pada pabrik susu (Kentaro 1937).  Secara umum susu segar 

hasil pemerahan sapi ataupun kambing yang sehat dari peternakan yang terjaga kebersihan dan 

hiegenis termasuk semua pekerja, peralatan pemerahan serta lingkungan peternakan termasuk 

pakan, tidak akan tergumpal pada uji alkohol 68-70% v/v (Kentaro 1937; Oliveira et al. 2011).  

Semua sampel susu dari ketiga peternak dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang negatif pada 

uji alkohol 70% v/v pada suhu 27.5 
0
C (Tabel 1).  Hal ini berarti susu kambing yang dipelihara di 

Kecamatan Busungbiu berkualitas baik dan sesuai dengan SNI 3141.1:2011.   

 

Perubahan suhu pada saat uji alkohol sangat berpengaruh dan susu sangat sensitif terhadap uji 

alkohol pada suhu antara 15 – 20 
0
C.  Baik suhu tinggi terutama pada 30°C maupun suhu rendah 

menyebabkan kepekaan susu pada uji alkohol menjadi lebih rentan berubah (Kentaro 1937) 

sehingga perlu diperhatikan dampak potensial dari perubahan iklim pada transmisi penyakit 

menular dari sumber ternak (Hellberg and Chu 2016).  Penelitian Sommer and Binney (1923) 

melaporkan bahwa sedikit peningkatan dalam kandungan Ca dan Mg menyebabkan uji alkohol 

positif; peningkatan K, Na, Cl, C6H4O7
-4

 dan PO4
3-

 tidak menyebabkan uji alkohol positif.  

Pengaruh Ca dan Mg pada uji alcohol adalah sebagai pencegah atau penetral oleh sitrat (C6H4O7
-4

) 

dan pospat (PO4
3-

) susu.  Hasil uji alkohol positif pada susu terutama tergantung jumlah relatif 

keempat garam ini di dalam susu.  Disamping itu, stabilitas uji alkohol tidak berkorelasi dengan 

tingkat keasaman dan kandungan keasaman ini bervariasi luas antar individual susu kambing (de 

Mello et al. 2010).  

 

pH.pH susu kambing Etawah hasil penelitian ini adalah 6.87 ± 0.03 dan angka ini masih dalam 

kisaran angka yang direkomendasi oleh SNI 3141.1:2011 yaitu 6.3-6.8 yang berarti menunjukkan 

kualitas susu yang baik.  Walaupun dengan pemberian tambahan 10% dari hijauan dengan silase 

odot menghasilkan pH TrO susu yang paling rendah 6.77 ± 0.05 diantara kesepuluh sampel susu 

dimana pH TrP adalah 6.95 ± 0.04a dan pH TrC adalah 6.86 ± 0.05(P<0.05), semua pH susu masih 

di dalam kisaran pH susu segar yang direkomendasikan oleh SNI 3141.1:2011 (Tabel 1 dan Grafik 

1). 

 

Hubungan korelasi antara BJ dengan pH dengan nilai R
2
=-0.866 (P<0.05).  Secara umum BJ dan 

pH susu kambing yang dipelihara di Kecamatan Busungbiu adalah masing-masing 1.0295 ± 0.0011 

dan 6.87 ± 0.03 secara berurutan.  Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat 

pemberian penambahan silase odot sebanyak 10% dari hijauan mengakibatkan BJ yang nyata 

sangat tinggi 1.0330 ± 0.0020 TrO (P<0.05) dan sebaliknya pH TrO adalah nyata sangat rendah 

6.77 ± 0.05 (P<0.05).  Ini berarti bahwa silase odot mampu meningkatkan bahan kering tanpa 

lemak yang berarti sangat bernilai ekonomis bagi pendapatan peternak dengan kisaran pH yang 

direkomendasikan oleh SNI 3141.1:2011.   

 

Total plate account (TPC).  TPC susu kambing yang dipelihara oleh peternak skala kecil di 

Kecamatan Busungbiu adalah 706,000 ± 480,700 CFU/ml adalah di bawah batas maximum 1x10
6
 

CFU/ml yang direkomendasikan oleh SNI 3141.1:2011.  Hasil ini juga sangat kecil dibandingkan 

dengan 7,4±2,9 x 105 CFU/ml pada susu sapi segar di Kecamatan Probolinggo hasil penelitian 

Cahyono et al. (2013).  Namun kambing yang diberi tambahan silase odot sebanyak 10% dari 

hijauan meningkatkan TPC 2,334,000 ± 670,400 CFU/ml (TrO) adalah nyata lebih besar dari TPC 

TrP 14,400 ± 580,600 CFU/ml maupun TPC TrC 580 ± 670,400 CFU/ml (P<0.05) (Tabel 1 dan 

Grafik 1).  Hanya TPC TrO yang melebihi batas maksimal SNI 3141.1:2011.  Hal ini 

menggambarkan bahwa tatalaksana pemerahan oleh peternak yang memberikan silase odot pada 

kambingnya kurang terjaga kebersihan dan hiegine peralatan dan lingkungan pemerahan.  Hal ini 

didukung oleh Oliver et al. (2009) dan Nada et al. (2012) yang mengatakan bahwa kebersihan dan 

hiegiene yang berhubungan dengan produksi susu sangat penting dalam produksi pangan yang 
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berkualitas tinggi sekaligus mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari susu yang 

mengadung mikroorganisme yang tinggi terutama penyakit mastitis atau penyakit inflamasi 

kelenjar mammary (Correa et al. 2010).   

 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Disimpulkan bahwa pemberian tambahan silase odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) sebanyak 

10% dari hijauan kepada induk Etawah laktasi yang dipelihara di Kecamatan Busungbiu adalah 

sangat nyata meningkatkan BJ (P<0.05) yang berarti susu kaya akan bahan kering tanpa lemak.  

Peningkatan BJ susu ini berarti peningkatan pendapatan peternak.  Namun, penting untuk 

memperhatikan tatalaksana pemerahan oleh peternak yang memberikan silase odot pada 

kambingnya yang adalah nyata lebih buruk dilihat dari jumlah TPC (P<0.05).  Walau kesehatan 

dan kebersihan kambing menjadi fokus utama, pemeriksa kebersihan dan sanitasi prosedur 

peralatan pemerahan adalah juga sangat penting.  Uji komposisi dan kualitas susu secara rutin 

sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari peternakan kambing perah 

yang produksi susunya dipasarkan secara langsung ataupun digunakan sebagai bahan baku olahan 

susu.   
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melengkapi database yang mengidentifikasi hambatan, 

tantangan dan kesempatan dalam memelihara kambing di Bali.  Data diperoleh melalui observasi 

langsung, wawancara peternak kambing PE secara formal terstruktur, wawancara informan kunci, 

dan focus group discussions yang dilakukan dari bulan Juli hingga September 2018.  Sebuah 

survey telah dilakukan terhadap tiga peternak yang memelihara kambing di Serangan.  Ketiga 

peternak memberikan hijauan lebih-kurang 10% dari BB/ekor/hari (TrC) kepada kambing, satu 

peternak memberikan tambahan 10% dari hijauan dengan silase odot (Pennisetum purpureum cv. 

Mott) (TrO) dan peternak lain memberikan tambahan campuran probiotik dengan air minum secara 

ad lib (TrP).  Profil dimensi tubuh dari 74 kambing dengan skor FAMACHA
©
 1.1±0.0 dan umur 

2.2±0.0 tahun terdiri dari 13 kambing TrC, 23 TrO dan 38 TrP.  Parameter dimensi tubuh yang 

diukur adalah BB, LD, PB, TG dan TP berdasarkan 10 kelompok status fisiologis kambing yaitu 

cempe betina/jantan prasapih, pascasapih, muda, betina bunting, laktasi, kering dan jantan dewasa.  

Hasil menunjukkan bahwa secara umum,LD dan BB kambing yang dipelihara di Serangan adalah 

63.7±0.6cm dan 24.0±0.5kg.  Namun LD 68.8±1.3cm dan BB29.3±1.1kg TrC adalah nyata lebih 

besar dibanding dengan TrP 62.4±0.9cm vs. 20.9±0.8kg maupun dengan TrO61.0±0.8cm vs. 

22.3±0.7kg (P<0.05).  Korelasi antara LD-TG dengan nilai tertinggi R
2
=0.961 diikuti dengan LD-

TP R
2
=0.957 dan LD-BB R

2
=0.927.  Kesimpulan, profil dimensi tubuh berdasarkan 10 status 

fisiologis kambing yang dipelihara di Serangan bervariasi oleh karena jumlah dan umur kambing 

yang beragam yang dimiliki setiap peternak walaupun status gigi yang sama.   

 

Katakunci: database, dimensi tubuh, peternakan rakyat, probiotik dan silase odot. 

 

1. PENDAHULUAN  

Informasi populasi serta perkembangan industri kambing di Provinsi Bali, terutama di Desa 

Serangan sangatlah dibutuhkan, namun Laporan Resmi Tahunan yang dilaporkan oleh Dirjen 

Peternakan dan Kesehatan Hewan maupun BPS-Bali sebagai Badan Pemerintah, belumlah lengkap 

(BPS-Bali, 2015).  Ketersediaan pustaka memberi informasi minim tentang sistem pemeliharaan 

kambing yang diterapkan di setiap kabupaten, sekaligus juga kajian kecamatan/desa yang mana 

sajakah yang cocok untuk meningkatkan industri kambing yang didasarkan sumber daya manusia 

dan sumber daya alamnya?  Disamping itu, review terpublikasi juga memilki informasi minim 

tentang genotipe kambing, performa produksi dan reproduksi, dan sistem pemeliharaan kambing 

yang diterapkan di Bali khususnya di Kampung Bugis, Serangan.  Sebagai hasilnya, assessment 

kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mendukung industri kambing di Bali 

tidak teridentifikasi, dengan demikian produksi kambing yang ada sekarang pun masih tidak jelas.  

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi kunci untuk menjawab 

permasalahan tersebut di atas.   

mailto:lindawati_doloksaribu@hotmail.com
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Produktifitas kambing secara umum dipengaruhi oleh ukuran tubuh dan umur kambing, dan ukuran 

yang lebih besar umumnya memproduksi lebih banyak susu dan daging dibandingkan kambing 

yang lebih kecil (Abebe et al., 2010; Devendra and Haenlein, 2011). Oleh karena itu, adalah 

penting untuk menginventari genotipe kambing yang dipelihara di Desa Serangan. Apakah 

kambing Etawah Grade, PE dan Kacang (Mantra, 1991, 1994), Benggala (Anonymous, 1990; 

Mantra, 1991), Gembrong (Matram et al., 1993; Oka et al., 2011; Sulabda et al., 2012 dan Hasinah 

et al. 2015) yang dipelihara di berbagai kabupaten di Provinsi Bali ini juga dipelihara di Desa 

Serangan? Apakah ada genotipe kambing yang khusus hanya dipelihara di Desa Serangan? 

Genotipe kambing manakah yang mampu beradaptasi dengan iklim, lingkungan dan tatalaksana 

pemelihara sehingga mampu menunjukkan tingkat efisiensi yang tertinggi di Desa Serangan? 

 

Kajian awal dari Laporan Tahunan Informasi Data Peternakan Provinsi Bali Tahun 2015 

menunjukkan bahwa Kodya Denpasar memiliki 302 kambing sebagai populasi terkecil di Bali atau 

kurang dari 1% dari 65,045 total populasi kambing Bali di tahun 2015 (BPS-Bali, 2015).  Data ini 

kurang akurat, mengingat bahwa observasi pada awal Mei tahun 2015 di Kampung Bugis, Desa 

Serangan itu sendiri memiliki sekitar 500 ekor kambing yang dimiliki oleh belasan peternak 

(Jamiludin. 2015, pers. comm. 5 Mei).  Namun awal February 2018 di Kampung Bugis, hanya 

tersisa tiga peternak yang memiliki sekitar 74 kambing atau tinggal sekitar 15% dibanding total 

populasi tahun 2015 (Sakban. 2018, pers. comm. 14 Februari).  Review terpublikasi memberikan 

informasi minim alasan mengapa petani berskala kecil ini berhenti memelihara kambingnya, atau 

alasan mengapa mereka terus berternak kambing, sekaligus informasi terkini dari peternakan 

kambing berskala kecil di Desa Serangan.   

 

Desa Serangan adalah area reklamasi yang sedang berkembang menuju kota wisata (Anonymous, 

2013) yang cocok untuk memelihara kambing sebagai agrowisata.  Sejak awal tahun 2018 

berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, semua peternak kambing dan kebanyakan 

masyarakat di Kampung Bugis tidak lagi memiliki lahan yang selama empat generasi mereka huni 

(Anonymous, 2012); hal ini menjadikan persoalan lahan pemeliharaan kambing serta penyediaan 

hijuaun tanaman menjadi persoalan yang penting.  Oleh karena itu, peternak yang memberikan 

tambahan silase odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) dan tambahan campuran probiotik dengan 

air minum dalam mencarikan alternatif solusi pemeliharaan kambing di Desa Serangan patut dikaji.  

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi profil dimensi tubuh dari kambing yang dipelihara 

oleh peternak skala kecil di Desa Serangan sekaligus untuk pengadaan database dari efisiensi 

produksi peternakan kambing berskala kecil di Provinsi Bali. Database ini diharapkan dapat 

digunakan untuk membuat strategi-strategi pengembangan dimasa depan melalui identifikasi 

constraints, challenges dan opportunities untuk meningkatkan produktivitas kambing di Desa 

Serangan sekaligus produktifitas kambing Provinsi Bali. 

 

2. METODE PENELITIAN  

 

Kampung Bugis, Desa Serangan terletak 5 km selatan Kota Denpasar adalah lokasi penelitian 

ini.  Desa Serangan yang dulunya adalah sebuah pulau yang berukuran 101 hektar namun sekarang 

pasca reklamasi tahun 1997 menjadi 400 hektar.  Desa Serangan sedang berkembang menuju kota 

wisata dengan Turtle Conservation and Education Centre Bali (BPS-Bali, 2018).  Desa 
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Seranganterletak antara 8
0
36‘56‖ hingga 8

0
42‘01‖ selatan dan 115

0
10‘23‖ hingga 115

0
16‘27‖ timur 

dengan iklim pesisir pantai laut lepas,  memiliki rataan suhu 27,3 
0
C, kelembaban relatif 81%, 

rataan curah hujan tahunan 2,026 mm dan rataan kecepatan angin 7 knots (www.bmkg.go.id). 

Penelitian profil dimensi tubuh kambing ini dilaksanakan di peternakan kambing PE milik 

Bapak Iskandar, Bapak Jamiludin dan Bapak Sakban di Kampung Bugis, Desa Serangan.  Ketiga 

peternak ini adalah total semua peternak yang masih bertahan di Desa Serangan.  Ketiga peternak 

diinterview berdasarkan questionnaire terstruktur, dan 74kambing PE milik ketiga peternak 

tersebut diobservasi untuk merekam status fisiologis seperti sex, umur, status gigi (I0, I1, I2, I3, I4, 

ompong), skor FAMACHA
©
 (1-5), fisiologis status i.e. betina/jantan cempe prasapih, betina/jantan 

cempe pascasapih, betina/jantan muda, induk bunting, induk laktasi, induk kering dan jantan 

dewasa, paritas, berat badan, lingkar dada, panjang badan, tinggi gumba dan tinggi panggul.  

Semua kambing dipelihara di kandang koloni dengan lantai tanah dan masing-masing kandang 

dibuatkan para-para bambu setinggi 60 cm di atas permukaan tanah.  Para-para berfungsi sebagai 

tempat istirahat dan berbaring yang nyaman terutama pada musim hujan.  Namun kambing hanya 

dikandangkan pada malam hari, sementara pagi hingga sore hari, kambing dilepas bebas berada di 

area publik sekitar Kampung Bugis.   

Penelitian ini dilakukan selama 15 minggu yang terdiri dari 7 minggu periode 

penyesesuaian dan 8 minggu periode observasi.  Tujuan periode penyesuaian agar kambing terbiasa 

dengan aktifitas penimbangan, pengukuran dimensi tubuh, pemeriksaan skor FAMACHA
©
yang 

dilakukan 3 kali dengan selang waktu 2 minggu, pemberian minuman probiotik dan silase odot.  

Semua 74 ekor kambing dalam penelitian ini pada pagi hari mendapatkan hijauan lebih-kurang 

10% dari total berat badan dari keseluruhan ternak dari masing-masing milik ketiga peternak.  Tiga 

belas kambing milik Bapak Iskandar hanya mendapatkan hijauan saja; 24 kambing milik Bapak 

Jamiludin selain mendapatkan hijauan, juga mendapatkan campuran probiotik Maxigrow™dengan 

air minum yang diberikan secara ad lib; 38 kambing milik Bapak Sakban selain mendapatkan 

hijauan juga mendapatkan silase odot (Pennisetum purpureum cv Mott).  Dosis 10 ml (1 tutup 

botol) probiotik Maxigrow™ diencerkan kedalam 6 liter air lalu didiamkan selama minimal 3 jam 

baru kemudian diberikan secara ad lib dan diganti setiap sore hari.   

Kombinasi campuran hijauan yang umum diberikan adalah Padang bintak (Cynodon 

dactylon), waru (Hibiscus tiliaceus), Nyuh (Cocos nucifera), Prapat/pidada (Sonneratia alba), 

Gamal (Gliricidia sepium, Tiying (Bambusa vulgaris), Ketapang (Terminalia catappa), Bekul 

(Ziziphus mauritiana), Suar (Samanea saman) dan Kerasi (Lantana camara) yang terdapat di Desa 

Serangan (Putri et al., 2014).  Silase rumput gajah mini atau odot (Pennisetum purpureum cv Mott) 

adalah fermentasi campuran antara odot segar yang dicacah dengan ukuran lebih kurang 3 cm 

dengan pollard, probiotik Maxigrow™, molasis, urea dan garam hingga menjadi silase.  Namun 

demikian demi kepentingan penelitian ini maka, akan diberikan pengamatan prilimary selama satu 

minggu sebelum periode 8 minggu observasi dilakukan untuk memastikan semua kambing yang 

mendapat hijauan, tambahan probiotik dan tambahan silase odot sesuai dengan dosis anjuran 

hingga akhir 8 minggu observasi.  

Timbangan gantung WeiHeng™ dan timbangan duduk Krisbow™ yang masing-masing 

digunakan untuk menimbang cempe dan kambing dewasa, memiliki akurasi 5 hingga 10 gram.  

Meteran elastis dipakai untuk mengukur LD dan PB kambing dengan tingkat akurasi hingga 0.5 cm 

dan tongkat meteran kayu dipakai untuk mengukur TG dan TP dengan tingkat akurasi hingga 0.5 

cm.  Skor FAMACHA
©
, BB, LD, PB, TG dan TP dari kambing yang diternakkan di Kampung 

Bugis, Serangan dianalisa dengan metode Least-squares menggunakan prosedur General Linear 

Model Multivariate Model (GLM) dari SPSS version 24 (SPSS-Institute 2014).  Statistik deskriptif 

http://www.bmkg.go.id/
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akan digunakan untuk membantu memaparkan (menggambarkan) keadaan yang sebenarnya (fakta) 

dari profil dimensi tubuh dari kambing yang diternakkan di Kampung Bugis, Serangan, Bali. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Breed.Secara umum profil dimensi tubuh dari 74 kambing yang diperlihara oleh peternak 

skala kecil di Kampung Bugis, Serangan memiliki BB 22.1 ± 0.9 kg dan LD 61.7 ± 1.1cm dan 

semua telinga menjuntai ke bawah dengan ukuran panjang 17.1 ± 0.2 cm dengan kisaran antara 9-

30 cm dan ukuran lebar 7.7 ± 0.1 cm dengan kisaran antara 4-20 cm.  Berdasarkan profil dimensi 

tubuh kambing yang dipelihara di Serangan, maka kambing tersebut adalah breed Peranakan 

Etawah (PE).  Oleh karena profil dimensi tubuh dari kambing yang dipelihara di Kampung Bugis 

masih dibawah dari ukuran standard kambing Etawah yang dirujuk oleh Badan Standardisasi 

Nasional SNI 7325:2008 (Tabel 1, 2 dan 3).  SNI 7325:2008 mencantumkan persyaratan kuantitatif 

kambing PE jantan dengan ukuran bobot badan 29 ± 5 kg umur 0.5-1 tahun hingga 54 ± 11 kg 

umur >2-4 tahun.  Sementara persyaratan kuantitatif kambing PE betina dengan ukuran bobot 

badan 25 ± 5 kg umur 0.5-1 tahun hingga 41 ± 7 kg umur >2-4 tahun.  Selain itu persyaratan 

ukuran panjang telinga kambing Etawah jantan adalah 23 ± 3cm umur 0.5-1 tahun hingga 30 ± 4cm 

umur >2-4 tahun.  Sementara persyaratan kuantitatif kambing PE betina dengan ukuran panjang 

telinga 24 ± 3cm umur 0.5-1 tahun hingga 27 ± 3cm umur >2-4 tahun.   

Panjang dan lebar telinga yang menjuntai ke bawah serta ukuran badan kambing PE 

umumnya merefleksikan derajat kemurnian dari kambing Etawah.  Semakin panjang telinga yang 

menjuntai, semakin murni derajat kambing Etawah, khususnya dengan warna tubuh Putih (SNI 

7325:2008).  Pusat pembibitan kambing di Kaligesing mengklasifikasikan Etawah menjadi 3 grade 

berdasarkan ukuran tubuh pada umur tertentu sebagai Etawah Grade A yang adalah grade superior, 

B adalah menengah dan C adalah grade paling rendah (Rasminati, 2013).   

Tipe yang berkualitas merupakan hal penting dalam perkembangbiakan kambing; dan data 

hubungan antara dimensi tubuh dan produksi kambing yang dipelihara peternak skala kecil di 

Kampung Bugis, Serangan adalah penting untuk menolong mereka dalam menyeleksi kambingnya 

sekaligus mampu meningkatkan produktifitasnya.  Hal ini sependapat dengan Peacock (1996)  

yang melaporkan bahwa mencatat hal-hal sederhana dalam tatalaksana pemeliharaan kambing 

menjadikan tatalaksana menjadi lebih efisien.  Sekalipun para peternak kambing skala kecil 

memiliki level pendidikan terendah, mereka dapat membaca dan menulis; sehingga adalah mampu 

bagi mereka untuk menerapkan pencatatan secara sederhana dalam taatalaksana pemeliharaan 

kambingnya.  Namun penelitian Doloksaribu (2017) melaporkan bahwa peternak kambing skala 

kecil di Provinsi Bali umumnya tidak mencatat performa produksi dan reproduksi kambingnya 

bahkan ketika mereka menjual ternaknya. 

Dimensi tubuh.Tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa peternak yang memiliki jumlah 

kambing terkecil tidak memiliki 4 status fisiologis yaitu betina dan jantan prasapih, jantan muda 

dan jantan dewasa.  Hal ini menjadikan hasil pengukuran profil dimensi tubuh menjadi lebih besar.  

Sementara peternak yang memiliki jumlah kambing terbesar tidak memiliki 2 status fisiologis yaitu 

betina dan jantan muda namun memiliki jumlah betina produktif sebanyak 12 ekor; satu satunya 

peternak yang memiliki kambing jantan dewasa.  Jumlah betina produktif terbesar ini 

memungkinkan peternak tersebut memiliki lebih banyak jumlah betina dan jantan prasapih yaitu 

sebanyak 23 ekor.  Sembilan ekor cempe lahir selama periode penelitian.  Jumlah terbesar betina 

dan jantan prasapih ini membuat hasil pengukuran secara keseluruhan menjadi lebih kecil.  
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Sehingga hasil dari pemberian tambahan silase odot maupun tambahan probiotik air minum tidak 

nyata berbeda (P>0.05). 

Rataan berat kambing yang dipelihara oleh peternak skala kecil hasil penelitian ini 24.0 ± 

0.5 kg adalah lebih besar dari rataan berat kambing 22.0 ± 0.7 kg yang dipelihara oleh peternak 

skala kecil di daerah pesisir di Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng (Doloksaribu, 2017).  

Lebih lanjut, dilaporkan bahwa rataan berat kambing di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten 

Buleleng adalah yang terbesar 28.0 ± 0.4 kg dibanding dengan rataan berat badan kambing 27.5 ± 

0.5 kg di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana ataupun 27.3 ± 0.1 kg di Kecamatan Rendang, 

Kabupaten Karangasem.  Hal ini adalah karena peternak skala kecil di Kecamatan Busungbiu 

memelihara lebih banyak jumlah kambing Etawah untuk memproduksi susu dan daging (Yosafat et 

al., IN PRESS) 
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Tabel 1. Profil dimensi tubuh dan hubungan korelasi antar profil dimensi tubuh dari 184 catatan 

dan ukuran telinga (P x L) dari 281 catatan dari 74 kambing yang dipelihara oleh peternak skala 

kecil di Desa Serangan, Bali. 

Parameter 
N 

Kisara

n Min. Max. 
Mean ± 

SEM 
Parameter 

1 
Parameter 

2 
R

2 P 

BB, kg 
184 50.0 2.0 52.0 22.1 ± 0.9 

LD, cm TG, cm 0.961 <0.0

1 

LD, cm 
184 59.0 30.0 89.0 61.7 ± 1.1 

LD, cm TP, cm 0.957 <0.0

1 

PB, cm 
184 77.0 35.0 112.0 75.7 ± 1.3 

LD, cm BB, kg 0.927 <0.0

1 

TG, cm 
184 48.0 30.0 78.0 58.2 ± 0.8 

LD, cm PB, cm 0.900 <0.0

1 

TP, cm 
184 48.0 32.0 80.0 59.0 ± 0.9 

PB, cm TG, cm 0.886 <0.0

1 

FAMACHA
© 

184 1 1 2 1.1 ± 0.0 
BB, kg TP, cm 0.870 <0.0

1 

Telinga P, 

cm 
281 21 9.0 30.0 

17.1 ± 0.2     

Telinga L, 

cm  
281 16 4.0 20.0 

7.7 ± 0.1     

 

Table 2. Rataan lingkar dada (cm) dari status fisiologis yang berbeda dari 164 cacatan dari 74 

kambing yang dipelihara di Desa Serangan, Bali 

Status 

fisiologis  

Lingkar dada (cm), Mean ± SEM 

N Hijauan N Hijauan+Probi

otik 
N Hijauan+Silase 

odot 
N Desa 

Serangan 

B prasapih 
0 

- 
9 

47.0 ± 2.0 1

9 
39.0 ± 1.4 28 43.0 ± 1.2

a 

Bsapih 
3 

58.3 ± 3.4 
3 

56.3 ± 3.4 1

8 
55.7 ± 1.4 24 56.8 ± 1.7

bg 

Bmuda 6 73.5 ± 2.4 0 - 0 - 6 73.5 ± 2.4
chijk 

Bbunting 
3 

69.0 ± 3.4 
0 

- 1

5 

75.5 ± 1.5 18 72.2 ± 1.9
dhlm 

B laktasi 3 75.3 ± 3.4 1 80.3 ± 1.7 9 72.7 ± 2.0 24 76.1 ± 1.4
eiln 
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2 

Bkering 6 76.8 ± 2.4 9 77.3 ± 2.0 6 76.7 ± 2.4 21 76.9 ± 1.3
fjn 

M prasapih 
0 

- 1

2 
50.1 ± 1.7 1

2 
43.1 ± 1.7 24 46.6 ± 1.2

g 

M sapih 3 59.7 ± 3.4 9 63.3 ± 2.0 3 55.7 ± 3.4 15 59.6 ± 1.7
eg 

M muda 0 - 0 - 0 - 0 - 

M dewasa 0 - 0 - 4 69.5 ± 3.0 4 69.5 ± 3.0
fkm 

Semua 

kambing 
2

4 
68.8 ± 

1.3
a 

5

4 
62.4 ± 0.9

b 8

6 
61.0 ± 0.8

c 164 63.7 ± 0.6 

 

Status 

fisiologis 
Lingkar dada (cm), Mean ± SEM 

N Hijauan N Hijauan+Probi

otik 
N Hijauan+Silase 

odot 
N Desa 

Serangan 

Semua 

betina 
2

1 
71.9 ± 3.1 3

3 
68.2 ± 2.4 6

7 
59.6 ± 1.7 121 66.6± 1.4

a 

Semua 

jantan 
3 

59.7 ± 8.1 2

1 
55.8 ± 3.1 1

9 
50.7 ± 3.2 43 55.1 ± 3.1

b 

Semua 

kambing 
2

4 
65.8 ± 

4.3
a 

5

4 
62.0 ± 2.0

b 8

6 
55.1 ± 1.8

c 164 61.0 ± 1.7 

B=Betina, J=Jantan.  Semua prasapih=umur 0 – 4.5 bulan; Semua sapih=4.5 bulan – 1 tahun. 

Semua kambing muda=1-2 tahun.  Means dalam kolom yang sama dengan superscripts berbeda, 

berbeda sangat nyata pada level 0.05.   

 

Table 3. Berat badan (kg) dari status fisiologis yang berbeda dari 164 cacatan dari 74 kambing 

yang dipelihara di Desa Serangan, Bali 

Status 

fisiologis 
Berat badan (kg), Mean ± SEM 

N Hijauan N Hijauan+Probi

otik 

N Hijauan+Silase 

odot 

N Desa 

Serangan 

B prasapih 
0 

- 
9 

8.9 ± 1.7 1

9 

6.7 ± 1.2 28 7.8 ± 1.0
a 

Bsapih 
3 

21.7 ± 2.9 
3 

13.7 ± 2.9 1

8 
14.9 ± 1.2 24 16.7 ± 1.4

bi 

Bmuda 6 31.2 ± 2.1 0 - 0 - 6 31.2 ± 2.1
cjkl 

Bbunting 
3 

32.3 ± 2.9 
0 

- 1

5 
34.6 ± 1.3 18 33.4 ± 

1.6
djmno 
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B laktasi 
3 

36.7 ± 2.9 
12 

38.5 ± 1.5 9 30.3 ± 1.7 24 35.2 ± 

1.2
ekmpq 

Bkering 6 34.7 ± 2.1 9 36.3 ± 1.7 6 37.2 ± 2.1 21 36.1 ± 1.1
fnpr 

M prasapih 
0 

- 
12 

11.5 ± 1.5 1

2 
7.8 ± 1.5 24 9.6 ± 1.0

a 

M sapih 3 19.3 ± 2.9 9 16.4 ± 1.7 3 11.3 ± 2.9 15 15.7 ± 1.5
gi 

M muda 0 - 0 - 0 - 0 - 

M dewasa 0 - 0 - 4 35.2 ± 2.5 4 35.2 ± 2.5
hloqr 

Semua 

kambing 

24 29.3 ± 

1.1
a 

54 20.9 ± 0.8
b 8

6 

22.3 ± 0.7
c 164 24.0 ± 0.5 

 

Status 

fisiologis 
Berat badan (kg), Mean ± SEM 

N Hijauan N Hijauan+Probi

otik 
N Hijauan+Silase 

odot 
N Desa 

Serangan 

Semua 

betina 
21 

31.8 ± 2.6 
33 

27.6 ± 2.7 6

7 
21.1 ± 1.4 121 26.8 ± 1.2

a 

Semua 

jantan 
3 

19.3 ± 6.8 
21 

13.6 ± 2.6 1

9 

14.1 ± 2.7 43 15.7 ± 2.6
b 

Semua 

kambing 
24 25.5 ± 

3.6
a 

54 20.6 ± 1.6
b 8

6 
17.6 ± 1.5

b 164 21.2 ± 1.4 

B=Betina, J=Jantan.  Semua prasapih=umur 0 – 4.5 bulan; Semua sapih=4.5 bulan – 1 tahun. 

Semua kambing muda=1-2 tahun.  Means dalam kolom yang sama dengan superscripts berbeda, 

berbeda sangat nyata pada level 0.05.  
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Tatalaksana pemeliharaan.Kambing yang dipelihara di Kampung Bugis memiliki 

skor FAMACHA
©
1.1 ± 0.0 (Tabel 1).  Ini berarti bahwa kambing-kambing yang dipelihara di 

Kampung Bugis adalah dalam keadaan sehat terlihat dari warna merah pekat dari membrane 

mukosa bagian bawah mata kambing.  Hal ini menjadi fokus perhatian oleh karena sistem 

pemeliharaan kambing yang dilepas bebas berkeliaran di sekitar Kampung Bugis termasuk 

bebas akses ke tempat sampah sehingga kecurigaan bahwa kambing potensial terpapar oleh 

infeksi endo parasit atau Haemonchus contortus terutama pada saat musim hujan.  Cacing 

nematoda saluran pencernaan dapat menyebabkan penurunan berat badan dan pada infeksi berat 

dapat menyebabkan kematian, terutama pada hewan muda (Maichimo et al., 2004). 

Rencana penelitian selanjutnya.Pemberian hijauan, campuran air minum probiotik 

dan silase odot dalam penelitian ini telah memberikan profil dimensi tubuh yang sesuai dengan 

tipe kambingnya ditinjau dari tipe badan dan ukuran telinganya.  Karenanya silase Pennisetum 

purpureum cv. Mott dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas atau kandungan nutrisi 

seimbang dari pakan ternak terutama dapat dimanfaatkan pada musim kemarau dimana 

ketersediaan hijauan terbatas (Cowan, 2000).   

Diharapkan penelitian lanjutan untuk menguji pengaruh campuran probiotik dalam air 

minum dan silase odot terhadap kesehatan ternak yang dipelihara di Kampung Bugis.  

Mengingat kambing yang bebas berkeliaran di area publik sekitar Kampung Bugis sepanjang 

hari.  Uji tinja untuk mengetahui paparan infeksi endo parasite khususnya Haemonchus 

contortus ataupun uji darah khususnya profil darah eritrosit.  Penurunan eritrosit dimungkinkan 

karena adanya infestasi Haemonchus contortuspada kambing yang menyebabkan penyerapan 

nutrisi pakan yang terkandung dalam eritrosit darah terganggu.  Infestasi cacing, mampu 

menyebabkan kelainan darah seperti anemia, karena berkurangnya jumlah eritrosit darah, 

perubahan keseimbangan zat besi dan protein yang diserap oleh parasit cacing dalam usus yang 

mempengaruhi pertumbuhan ternak (Radostits et al., 2006).  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Disimpulkan bahwa pemberian tambahan silase odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) 

sebanyak 10% dari hijauan serta pemberian campuran probiotik dengan air minum secara ad 

libkepada kambing PE yang dipelihara di Desa Serangan menunjukkan profil dimensi tubuh 

yang bervariasi oleh karena jumlah dan umur kambing yang beragam yang dimiliki setiap 

peternak walaupun status gigi yang sama.  Namun ditinjau dari skor FAMACHA
©
, sistem 

pemberian pakan pada penelitian ini menunjukkan kambing yang sehat dengan dimensi tubuh 

sesuai dengan ukuran dan tipe kambing.   
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Penulis berterimakasih kepada Bapak Iskandar, Bapak Jamiludin dan Bapak Sakban pemilik 
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ABSTRAK 

 Telah dilakukan penelitian mengenai potensi ampas sagu enau (gandos) sebagai  pakan  

pada babi bali jantan lepas sapih di Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung 

(Bali). Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) 

dengan empat perlakuan dan setiap perlakuan terdapat  empat kali ulangan, sehingga dalam 

penelitian ini menggunakan 4 x 4 ekor = 16 ekor babi bali jantan lepas sapih. Perlakuan yang 

dicobakan kepada babi bali lepas sapih adalah : perlakuan P0 : perlakuan pakan tanpa ampas sagu; 

P1 : perlakuan P0 + 5% ampas sagu; P2: perlakuan P0 + 10% ampas sagu; dan P3 : perlakuan P0 + 

15% ampas sagu. Bahan-bahan penyusun pakan babi percobaan terdiri atas: jagung kuning, 

konsentrat,  pollard, gandos, minyak goreng, garam dapur  dan mineral. Sedangkan formulsi pakan 

(ransum) babi percobaan  dengan imbangan energi/protein ratio : 2950 kkal/kg : 18% berdasarkan 

hasil penelitian Sumadi et al. (2015).Parameter pengamatan meliputi performans (berat badan 

awal, berat badan akhir, pertambahan berat badan, konsumsi pakan dan FCR) selama 12 

minggu. Data-data hasil pengamatan kemudian dianalisis dengan analisis sidik ragam, bila 

terdapat perbedaan yang nyata P<0,05), maka analisis dilanjutkan dengan analisis Duncan 

(Steel dan Torrie, 1989). Hasil Penelitian menunjukan bahwa babi-babi yang mendapat P0 : 

perlakuan pakan tanpa ampas sagu; P1 : perlakuan P0 + 5% ampas sagu; P2: perlakuan P0 + 10% 

ampas sagu; dan P3 : perlakuan P0 + 15% ampas sagu menunjukkan performans (berat badan awal, 

berat badan akhir, pertambahan berat badan, konsumsi pakan dan FCR) yang tidak berbeda 

nyata (P<0,05) diantara perlakuan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian 

ampas sagu sampai 15% pada babi bali jantan lelas sapih masih dapat diberikan di dalam 

pakannya. 

 

Kata-kata kunci: babi bali, pakan, ampas sagu, performans 

 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Babi bali merupakan ternak andalan petani di pedesaan di Bali yang dipelihara sebgai 

tabungan (celengan). Menurut beberapa sumber pustaka menyatakan bahwa babi bali sangat 

baik beradaptasi dengan lingkungan, terutama daerah panas,  kurang air dan pakan yang kurang 

baik.   Babi bali merupakan plasma nutfah  yang telah dipelihara oleh petani sejak jaman dulu 

kala di Bali, karena bisa beranak banyak antara 8 – 14 ekor serta dapat dipelihara secara sangat 

sederhana. Pemeliharaan yang sangat sederhana yang dimaksud adalah; bisa diumbar, bisa 

diikat di bawah pohon serta diberi pakan sisa-sisa dapur. Pada beberapa tahun belakangan ini 

populasi babi bali menurun dibandingkan dengan populasi babi ras (lanrace, large white, duroc), 

akan tetapi di beberapa daerah yang ketersediaan pakan babi terbatas, suhu udara yang ekstrim 

dan tidak memungkinkan petani memelihara babi ras, babi bali justru bisa bertahan dengan 

baik. Karena babi bali masih sangat dibutuhkan oleh konsumen untuk digunakan untuk upacara 

keagamaan dan yang paling populer adalah untuk babi guling. Kantong-kantong populasi bali 

seperti di Kecamatan Grokgak (Singaraja), Kecamatan Seraya (Karangasem), Kecamatan 

mailto:i.k.sumadi@gmail.com
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Manggis (Karangasem), Kecamatan Kubu (Karanasem), di beberapa Desa di Kabpeten 

Jembrana, dan Kecamatan Nusa Penida (Klungkung). 

Peternakan babi bali rakyat memanfaatkan sisa-sisa dapur, daun-daunan, batang pisang, 

dedak padi dan bungkil kelapa sebagai bahan pakan ternak. Menurut Nitis (1967) persentase 

desa yang masyarakatnya memberi pakan babi dari sisa-sisa dapur 95%; daun-daunan 84%; 

batang pisang 70,88%; dedak padi 78,82% dan bungkil kelapa 47,64%. Telah diketahui bahwa 

babi bali merupakan babi tipe pelemak, tetapi sangat digemari oleh masyarakat Bali karena 

sangat baik jika digunakan sebagai babi guling, karena disamping enak rasanya juga dagingnya 

lembut. Sistem peternakan tradisional pada peternakan babi bali yang bercirikan (1) pemberian 

pakan seadanya; (2) manajemen  yang jelek; (3) pencegahan penyakit yang sangat kurang dan 

(4) pertumbuan ternak yang sangat lambat. Menurut peneletian terakhir dari Sumadi et al. 

(2015), mendapatkan bahwa denga perbaikan nutrisi dalam pakan, maka ertumbuhan babi bali 

bisa ditingkatkan menjadi 0,35 – 0,5 kg per hari pada fase pertumbuhan. 

Pemenfaatan limbah pertanian sebagai pakan babi merupakan hal yang biasa, karena 

limbah-limbah hasil pertianan dan limbah-limbah industri hasil pertanian tersebut masih kaya 

akan nutrisi, seperti dedak padi, bungkil kelapa, pollard, bungkil kedelai, ampas tahu, ampok 

jagung dan lain sebagainya. Penelitian mengenai pemberian limbah pembuatan sagu dari batang 

pohon enau yang di Bali disebut gandos belum pernah dilakukan. Padahal petani dipedesaan 

sudah biasa memanfaatkan gandos sebagai pakan ternak, terutama itik dan babi. Sehingga 

dengan  demikian perlu diadakan penelitian mengenai seberapa potensi nutrisi gandos dapat 

dimanfaatkan oleh ternak terutama babi bali.  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan jumlah ampas sagu enau 

(gandos) yang dapat dimanfaatkan di dalam formulasi pakan (ransum) babi bali jantan lepas 

sapih  selama 12 minggu pemeliharaan. Hal ini akan dapat diketahui dari performans babi bali 

jantan tersebut setiap bulannya selama penelitian. 

Peternakan rakyat di Bali yang memelihara babi bali masih menggunakan cara-cara lama 

untuk melakukan manajemen peternakannya. Ternak-ternak babi diberi pakan seadanya dengan 

cara sembarangan tanpa memperhitungkan formulasi yang tepat, bahkan sudah banyak yang 

memberikan pakan komersial yang tidak sesuai formulasinya dengan babi bali yang tipe 

pelemak. 

Ampas sagu enau (gandos) merupakan limbah hasil pengolahan produk pertanian yang 

masih dapat digunakan sebagai pakan ternak babi, namun petani di pedesaan ada yang belum 

mengetahui pemanfaatan gandos tersebut. Namun dipihal lain, petani-petani yang dudah 

memanfaatkan gandos sebagai pakan ternak babi belum mngetahui seberapa banyak dapat 

dimanfaatkan di dalam formulasi pakan (ransum) ternak babi bali. 

Hasil penelitian ini akan dapat menjawab kuantitas  pemanfaatan gandos sebagai bahan 

formulasi pakan ternak babi bali lelas sapih sampai 12 minggu pemeliharaan. Peternak 

tradisional babi bali akan sangat terbantu dengan adanya hasil penelitian ini, juga dalam 

penyediaan pakan babi bali yang lebih murah dan berbasis bahan-bahan pakan lokal. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Ternak 

 Penelitian akan menggunakan babi bali jantan lepas sapih sebanyak 16 ekor dengan berat 

badan rata-rata 10,5 kg kg. Babi bali jantan lepas sapih tersebut di beli dari pengepul babi bali yang 

ada di Dusun Pegending, Desa Dalung, Kuta Utara, Badung. 

 

Pakan danAir Minum 

 Bahan-bahan penyusun pakan babi percobaan terdiri atas: jagung kuning, konsentrat, 

pollard, gandos, minyak sawit, garam dapur dan mineral. Sedangkan formulsi pakan (ransum) babi 

percobaan  dengan imbangan energi/protein ratio : 2950 kkal/kg/18% berdasarkan hasil penelitian 

Sumadi et al. (2015)(Tabel 2.1). Air minum yang diberi berasal dari air PAM setempat. 
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Tabel 2.1 Susunan Pakan Penelitian 

 

 

Nama Bahan (%) 

Perlakuan  

A B C D 

Jagung kuning 41 38,95 36,9 34,85 

Konsentrat 26 24,70 23,40 23,10 

Pollard 30 28,50 27,00 25,50 

Minyak sawit 2 1,90 1,80 1,70 

Mineral 10 0,50 0,475 0,45 0,425 

NaCl 0,50 0,475 0,45 0,425 

Gandos - 5 10 15 

Jumlah 100 100 100 100 

ME/CP ratio 

(kkal/kg)/(%) 

2950/18    

 

Rancangan Penelitian 

 Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap (RAL) 

dengan empat perlakuan dan setiap perlakuan terdapat  empat kali ulangan, sehingga dalam 

penelitian ini menggunakan 4 x 4 ekor = 16 ekor babi bali jantan lepas sapih. Perlakuan yang 

dicobakan kepada babi bali lepas sapih adalah perlakuan pakan yang terdiri atas: perlakuan P0 : 

perlakuan pakan tanpa ampas sagu; P1 : perlakuan P0 + 5% ampas sagu; P2: perlakuan P0 + 10% 

ampas sagu; dan P3 : perlakuan P0 + 15% ampas sagu.  

Tempat dan Lama Waktu Penelitian 
 Penelitian dilakukan di Dusun Sekar Mukti Desa Pangsan,    Kecamatan Petang, 

Kabupaten Badung (Bali). Lama penelitian 2 minggu untuk penyesuaian pakan percobaan dan 

12 minggu pengambilan data. 

 

Pengamatan dan Analisis Data 

 Parameter pengamatan meliputi performans babi bali hasil percobaan setiap 2 minggu 

selama 12 minggu. Performans babi bali tersebut terdiri atas: berat badan awal, berat badan 

akhir, petambahan berat badan, konsumsi ransum dan konversi ransum (FCR). 

 Data-data hasil pengamatan kemudian dianalisis dengan analisis sidik ragam (analysis 

of variance), bila terdapat perbedaan yang nyata P<0,05), maka analisis dilanjutkan dengan 

analisis Duncan‘s New Multiples Range Test (Steel dan Torrie, 1989) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Berat badan awal babi-babi bali jantan lepas sapih pada perlakuan A, B, C dan D 

berbeda tidak nyata (P>0,05) diantara erlakuan (Tabel 3.1). Berat badan akhir babi pada 

perlakuan A, B, C dan D brturut-turut 32,53; 31,94; 32,23; dan 31,78 kg tidak terdapat 

pebedaan yang nyata (P>0,05) diantara perlakuan. Pertambahan berat badan yang dapat dicapai 

selama 12 minggu pada setiap perlakuan A, B, C dan D berturut-turut 21,98; 21,45; 21,72 dan 

21,21, diantara perlakuan berbeda tidak nyata P>0,05) 

 

Tabel 3.1 Pengaruh Penggantian Pakan dengan Gandos Teradap Performans Babi Bali Lepas 

Sapih 

 

Variabel 
Perlakuan

1)
  

SEM
3)

 A B C D  

BB Awal (kg) 10,55a2) 10,50a 10,52a 10,59a 5,65 
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BB Akhir (kg) 32,53a 31,94a 32,23a 31,78a 4,10 

PBB (kg) 21,98a 21,45a 21,72a 21,21a 3,97 

Konsumsi Pakan (kg) 74,55a 75,62a 76,11a 76,51a 3,29 

Konversi Pakan 3,38a 3,52a 3,50a 3,60a 2,76 

Keterangan: 

1) A : Pakan kontrol dengan ME/CP = 2950 kkal/kg : 18% 

B : Pakan A diganti dengan 5% gandos 

C : Pakan A diganti dengan 10% gandos 

D : Pakan A diganti dengan 15% gandos 

2) Nilai dengan huruf yang sama ada baris yang sama berbeda tidak nyata (P>0,05) 

3) SEM : Standard Error of the Treatment Means 

 

Konsumsi pakan selama penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi penggantian 

pakan dengan gandos, maka konsumsi pakan babi bali jantan lepas sapih cenderung meningkat. 

Jumlah konsumsi pakan tersebut pada p erlakuan A, B, C dan D berturut-turut 74,55; 75,62; 

76,11 dan 76,51 kg (P>0,05) (Tabel 3.1). 

Angka konversi (FCR) pakan pada babi-babi bali jantan lepas sapih pada perlauan A, B, 

C dan D berturut-turut 3,38; 3,52; 3,50 dan 3,60. Secara statistika, angka-angka FCR babi-babi 

bali jantan lepas sapih berbeda tidak nyata (P>0,05) dinatara perlakuan (Tabel 3.1). 

 

Pembahasan 

Berat badan akhir dan pertambahan berat badan babi bali jantan lepas sapih yang 

mendapat perlakuan A, B, C dan D yang dipelhara selama 12 minggu hampir sama. Hal ini 

disebabkan meningkatnya konsumsi pakan dengan penggantian kandungan gandos yang 

semakin meningkat. Meningkatnya konsumsi pakan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan 

nutrien-nutrien sehingga kebutuhannya bisa dipenuhi. Penggantian pakan A dengan gandos 

sampai 15 % menurunkan kandungan protein dan energi termetabolis pakan  tidak sampai 

menjadi di bawah 16% dan 2800 kkal/kg. Menurut Sumadi et al. (2015) pemberian pakan 

dengan imbangan ME/CP : 2800 kkal/kg : 16% dengan 2950 kkal/kg : 18% tidak terdapat 

perbedaan berat badan dan pertambahan berat badan babi bali lepas sapih. 

Meningkatnya konsumsi pakan pada babi-babi bali jantan lepas sapih yang 

mendapat perlakuan penggantian pakan dengan gandos (perlakuan B, C dan D) adalah untuk 

memenuhi kebutuhan nutrien terutama energi dan protein. Bila ternak kekurangan energi, maka 

ternak akan meningkatkan konsumsi pakan sampai kebutuhan energinya tercapai, akan tetapi 

ada hal yang membatasi konsumsi pakan tersebut sehingga sering terjadi ternak kekurangan 

asupan energi dan protein. Nutrien-nutrien yang dapat menjadi sumber energi pada ternak dan 

babi khususnya terdiri atas: lemak, karbohidrat dan protein. Jika imbangan ME/CP kecil, maka 

protein akan dirombak di dalam tubuh dijadikan energi, sehingga ternak akan kekurangan 

protein untuk menunjang proses tumbuh dan berkembang. Sebaliknya bila imbangan ME/CR 

besar, maka ternak akan cepat merasa kenyang karena kebutuhan energinya sudah terpenuhi, 

sedangkan kebutuhan proteinnya belum terpenuhi. Dalam keadaan seperti ini, ternak akan lebih 

banyak menimbun lemak dibandingkan dngan daging. 

Semakin tinggi konsumsi pakan dengan pertambahan berat badan yang sama, maka 

jumlah kebutuhan pakan untuk menaikkan berat badan yang sama akan meningkat. Pada babi-

babi bali dengan perlakuan B, C dan D terlihat memiliki FCR yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan babi-babi yang mendapat perlakuan A. Dengan adanya penggantian pakan A dengan 

gandos yang semakin meningkat, hal ini akan menurunkan kandungan energi dan protein pakan 

pada perlakuan B, C dan D sehingga angka FCR pada babi-babi perlakuan tersebut meningkat. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Penggantian pakan yang mempnyai imbangan ME/CP : 2950kkal/kg : 18% dengan 5, 10 
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dan 15% gandos tidak berpengaruh terhadap berat badan akhir, pertambagan berat badan, 

konumsi pakan dan FCR babi bali jantan lepas sapih. 

2. Potensi gandos dapat diberikan sampai 15% untuk mengganti  pakan babi bali jantan lepas 

sapih. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian ini dapat disarankan untuk melakukan penelitian dengan 

meningkatkan penggantian pakan dengan gandos pada babi bali jantan lepas sapih. Sedangkan 

bagi petani di pedesaan, gandos dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dianjurkan sesuai 

dengan potensi gandos pada penelitian ini. 
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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat persentase Moringa oleifera yang 

berbeda pada urea molases multinutrien moringa blok (UM3B) terhadap kecernaan bahan 

kering dan kecernaan bahan organik pakan pada sapi bali (Bos sandaicus). Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan dan 4 ulangan sehingga terdapat 16 unit percobaan. Penelitian ini menggunakan 16 

ekor sapi bali, dengan perlakuan pakan yaitu pemberian UM3B tanpa Moringa oleifera (P0), 

pemberian UM3B dengan dosis Moringa oleifera 5% (P1), pemberian UM3B dengan dosis 

Moringa oleifera 10% (P2), pemberikan UM3B dengan dosis Moringa oleifera 15% (P3). Data 

hasil penlitian ini dianalisis dengan menggunakan Uji Homogenitas, Uji Analisis Ragam, dan 

Uji Duncan‘s Multiple Range Test (DMRT). Hasil penelitian  menunjukkan bahwa penggunaan 

urea molases multinutrien moringa (UM3B) dapat meningkatkan kecernaan bahan kering dan 

kecernaan bahan organik pakan pada sapi bali (Bos sandaicus). UM3B dengan dosis Moringa 

oleifera 15% memiliki nilai kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik pakan 

tertinggi yaitu 86,07% dan 58,33%. 

 

Kata kunci : Moringa oleifera; UM3B; Sap; Bali; Kecernaan Bahan Kering; Kecernaan 

Bahan Organik. 

 

PENDAHULUAN 

Pakan adalah hal mendasar dalam pemeliharaan ternak karena berguna untuk 

memenuhi kebutuhan hidup pokok, produksi, dan reproduksi. Ternak ruminansia terutama sapi 

sebagian besar pakannya berupa hijauan, sedangkan ketersedian hijauan pakan berkualitas baik 

biasanya tergantung pada musim. Pada musim penghujan jumlah hijauan melimpah sehingga 

rumput yang diberikan pada ternak dapat tercukupi dalam hal kuantitas dan kualitas, namun 

pada saat musim kemarau produksi hijauan sangat rendah . Menurut Syam (2018) pakan bagi 

ternak ruminansia tergantung dari penyediaan hijauan dengan jumlah yang cukup, berkualitas 

tinggi dan berkesinambungan sepanjang tahun. Rendahnya nilai gizi dan fluktuasi produksi 

hijauan pakan sepanjang tahun merupakan masalah dalam usaha peternakan sapi potong di 

Indonesia (Sutrisno, 2009). 

Salah satu solusi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas ternak sapi adalah 

dengan memaksimumkan pemberian bahan-bahan pelengkap berupa pakan tambahan 

(suplemen). Pakan tambahan dibutuhkan dalam  rangka memenuhi nutrisi yang dibutuhkan 

ternak akibat adanya perubahan musim di Indonesia. Salah satu tanaman lokal yang 

ketersediaannya sepanjang tahun dan tidak tergantung musim serta kandungan nutrisi yang 

lengkap adalah tanaman kelor atau Moringa oleifera (Syam, 2018). Penambahan daun kelor 

(Moringa oleifera) pada UMMB atau bisa disebut Urea Molases Multinutrien Moringa Blok 

(UM3B) diharapkan dapat mengatasi masalah ketersediaan pakan yang ada di Indonesia. 

Hasil penelitian Murro et al. (2003) menunjukkan bahwa tepung daun kelor dapat 

dipakai untuk suplemen pakan ruminansia. Selain itu menurut Witariadi et al. (2011) bahwa 

mailto:rizkieelvania@gmail.com
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tepung daun kelor mempunyai kandungan nutrisi seperti protein, vitamin dan mineral yang 

lengkap. Kandungan nutrisi daun kelor yang lengkap antara lain adalah protein 28,44 %, 

karbohidrat 57,01 %, kadar air 4,09%, lemak 2,74%, kadar abu 7,95%, serat 12,63%, dan energi 

sebesar 307,30 Kcal/100g (Aminah et al., 2015). Kandungan mineral yang terkandung dalam 

daun kelor juga sangat lengkap antara lain P, S, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn, Mo, Sr, Ba, 

Re (Manggara et al., 2018). Selain itu daun kelor Bahan Kering (BK) dan Bahan Organik (BO) 

yang tinggi yaitu 85,00 % dan 87,86 % (Muchlas, 2014). Untuk mengetahui semua kandungan 

UM3B tersebut dapat dicerna oleh ternak sapi maka perlunya dilakukan penelitian yang 

bersangkutan dengan kecernaan terutama pada kecernaan bahan kering dan bahan organik 

pakan. 

Menurut Tillman et al. (1998) kecernaan pakan sangat penting diketahui karena dapat 

digunakan untuk menentukan kualitas suatu pakan. Kecernaan bahan organik menggambarkan 

ketersedian nutrien dari pakan. Kecernaan bahan organik dalam saluran pencernaan ternak 

meliputi kecernaan zat-zat makanan berupa komponen bahan organik seperti karbohidrat, 

protein, lemak dan vitamin (Suardin, 2014). Kecernaan bahan kering merupakan jumlah pakan 

yang diserap oleh tubuh hewan atau jumlah pakan yang tidak dieksresikan dalam feses 

(McDonald et al., 2002). Kecernaan bahan kering (BK) yang tinggi pada ternak ruminansia 

menunjukan tingginya zat nutrisi yang dicerna oleh mikroba rumen (Anitasari, 2010). 

Berdasarkan hal tersebut maka dengan mengetahui daya cerna UM3B diharapkan dapat 

mengoptimalkan penyusunan ransum pada ternak sapi. Untuk itu perlu dilakukan penelitian 

tentang tingkat kandungan moringa (Moringa oleifera) dalam urea molases multinutrien 

moringa blok (UM3B) terhadap kecernaan bahan kering dan bahan organik pakan pada sapi bali 

(Bos sandaicus). 

 

METODE 

     Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 

4 perlakuan dan 4 ulangan. 

P0 = UM3B dengan dosis Moringa 0% (UMMB) 

P1 = UM3B dengan dosis Moringa 5% 

P2 = UM3B dengan dosis Moringa 10% 

P3 = UM3B dengan dosis Moringa 15% 

Tabel 1. Komposisi Bahan Pembuatan UM3B:         

No. Bahan 
Komposisi 

P0 P1 P2 P3 

1. tepung daun moringa 

(Moringa oleifera) 
- 5 % 10 % 15 % 

2. Dedak 22,9 % 17,6 % 11,8 % 9,8 % 
3. Jagung 5,1 % 7,2 % 9,7 % 8,9 % 
4. Kedelai 15 % 12,2 % 9,5 % 6,3 % 
5. Paya 0 % 1 % 2 % 3 % 
6. Kapur 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 
7. Mineral  0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 
8. Garam (NaCl) 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 
9. Urea 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 
10. Molasses 35 % 35 % 35 % 35 % 

             Variabel-variabel yang diamati adalah sebagai berikut: 

a. Kecernaan Bahan Kering (KcBK) 

Kecernaan BK diperoleh dengan cara mencari selisih antara 

konsumsi BK dengan BK feses kemudian membaginya dengan BK 

feses dan dikalikan dengan 100 % ( Harris, 1970). 
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KcBK = 
(                      ) (                 )

                       
       

b. Kecernaan Bahan Organik (KcBO) 

Kecernaan BO diperoleh dengan cara mencari selisih antara 

konsumsi BO dengann BO feses kemudian membaginya dengan BO 

feses dan dikalikan dengan 100 % (Harris, 1970). 

              KcBO = 
(                      ) (                 )

                        
       

 Data yang diperoleh dari hasil percobaan yang dilakukan telah dikumpulkan kemudian 

dilakukan uji homogenitas data, analisis ragam, dan apabila hasil menunjukkan berbeda sangat 

nyata maka akan dilanjutkan uji Duncan‘s Multiple Range Test (DMRT) (Steel dan Torrie, 

1993). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kecernaan Bahan Kering  

 Hasil penelitian tentang kecernaan bahan kering (KcBK) terhadap  penambahan daun 

moringa (Moringa oleifera) didalam Urea Molases Multinutrien Blok (UM3B) pada sapi Bali di 

sajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Rata-rata kecernaan bahan kering pada semua perlakuan 

No. Perlakuan 
Rata-rata Kandungan Kecernaan 

Bahan Kering (%) 
1. Pemberian UMMB ( P0 ) 68,09

a 
2. Pemberian UM3B dengan dosis Moringa 5% ( 

P1 ) 
73,73

ab 

3. Pemberian UM3B dengan dosis Moringa 10% ( 

P2 ) 
79,06

b 

4. Pemberian UM3B dengan dosis Moringa 15% ( 

P3 ) 
86,07

c 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukan hasil yang berbeda 

sangat nyata pada uji Duncan taraf 0,01 

Hasil analisis statistik pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kecernaan 

bahan kering (KcBK) ransum berkisar 68,09% - 86,07% dengan kecernaan bahan kering 

tertinggi ada pada perlakuan P3. Hasil analisis variansi menunjukan bahwa KcBK pada 

pemberian UM3B pada sapi bali berpengaruh sangat nyata (P<0,01) antara kontrol dan semua 

perlakuan. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian Moringa dapat 

meningkatkan KcBK pada sapi Bali. KcBK meningkat seiring dengan meningkatnya pemberian 

Moringa pada UM3B, hal tersebut diduga terjadi karena peningkatan mikroba di rumen. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Anitasari (2010) bahwa kecernaan bahan kering (BK) yang tinggi pada 

ternak ruminansia menunjukan tingginya zat nutrisi yang dicerna oleh mikroba rumen. 

Peningkatan tersebut juga dapat dilihat pada analisis regresi linear pada Gambar 4. bahwa setiap 

kenaikan dosis Moringa dapat meningkatkan  KcBK senilai Y = 67,847 + 1,1854X. 
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Gambar 1.  Rata-rata Kecernaan BK 

Penggunaan UM3B yang ditambahkan Moringa sebagai pakan suplemen dapat 

meningkatkan kecernaan bahan kering, hal tersebut terbukti bahwa perlakuan kontrol (P0) yaitu 

sapi bali diberikan UM3B tanpa Moringa (UMMB) hanya memiliki nilai KcBK sebesar 

68,09%, sedangkan penggunaan Moringa 5% didalam UM3B memiliki nilai KcBK sebesar 

73,73%, begitu pula pada penggunaan Moringa 10% didalam UM3B memiliki nilai KcBK 

sebesar 79,06%. Pada kedua perlakuan tersebut P1 dan P2 tidak memiliki perbedaan nyata 

terhadap P0. Namun pada penggunaan Moringa 15% di dalam UM3B memiliki  nilai KcBk 

yang berbeda sangat nyata terhadap ketiga perlakuan tersebut dengan nilai KcBK sebesar 

86,07%.  

Berdasarkan data hasil penelitian, perbedaan nilai kecernaan bahan kering UM3B 

tersebut tergantung pada dosis penambahan Moringa. Menurut Anggorodi (1994), faktor-faktor 

yang mempengaruhi nilai kecernaan bahan kering yaitu tingkat proporsi bahan pakan dalam 

ransum, komposisi kimia, tingkat protein, presentase lemak dan mineral. Terbukti bahwa 

kandungan Moringaatau kelor yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dapat 

mempengaruhi nilai KcBK pada sapi bali yang diberikan UM3B. Menurut Sarwatt (2004) dan 

Manggara (2018), Moringa mengandung semua jenis asam amino esensial secara berimbang 

serta mengandung mineral yang lengkap. Selain itu menurut Witariadi et al. (2009) dan Aminah 

et al. (2015) bahwa tepung daun Moringa mempunyai kandungan nutrisi seperti protein, vitamin 

dan mineral yang lengkap, yaitu kandungan nutrisi daun kelor yang lengkap antara lain adalah 

protein 28,44 %, karbohidrat 57,01 %, kadar air 4,09%, lemak 2,74%, kadar abu 7,95%, serat 

12,63%, dan energi sebesar 307,30 kcal/100g. Berdasarkan uraian tersebut maka UM3B dapat 

memenuhi kebutuhan ternak yang memerlukan pakan yang mengandung nutrient seperti 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral untuk tubuhnya (Usman, 2013). 

 

Kecernaan Bahan Organik 

 Hasil penelitian tentang kecernaan bahan organik (KcBO) pada perlakuan penambahkan 

Moringadenganberbagai dosis pada Urea Molases Multinutrien Blok (UM3B) terhadap 

kecernaan bahan organik pada sapi Bali di sajikan pada Tabel 6.  
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Tabel 1 Rata-rata kecernaan bahan organik UM3B yang diberikan pada Sapi Bali 

No. Perlakuan 
Rata-rata Kandungan Kecernaan 

Bahan Organik (%) 
1. Pemberian UMMB ( P0 ) 6,58

a 
2. Pemberian UM3B dengan dosis Moringa 5% ( 

P1 ) 
23,05

ab 

3. Pemberian UM3B dengan dosis Moringa 10% ( 

P2 ) 
33,06

b 

4. Pemberian UM3B dengan dosis Moringa 15% ( 

P3 ) 
58,33

c 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada rata-rata kecernaan bahan kering (%) 

menunjukan hasil yang berbeda sangat nyata pada uji Duncan taraf 0,01 

Dari data pada Tabel 2 dapat di simpulkan bahwa kecernaan bahan organik (KcBO) 

tertingi terdapat pada perlakuan P3. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penambahan 

Moringa di dalam UM3B dapat meningkatkan kecernaan bahan organik pada sapi bali. Menurut 

Setiyaningsih (2012) Bahan organik merupakan komponen dari bahan kering sehingga faktor–

faktor yang mempengaruhi naik turunnya KcBK akan mempengaruhi naik turunnya KcBO 

dalam suatu pakan. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pemberian Moringa didalam UM3B 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap KcBO. Dari hasil data tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 2 rataan kecernaan bahan organik pada perlakuan kontrol (P0) yaitu penggunaan tanpa 

pemberian Moringa (UMMB) hanya memiliki nilai kecernaan bahan organik sebesar 6,58%. 

Namun dengan pemberian UM3B dengan masing-masing dosis dapat meningkatkan nilai 

kecernaan bahan organik. Pada penggunaan Moringa 5% didalam UM3B mengalami 

peningkatan yang signifikan yaitu 23,05% namun tidak berbeda nyata dengan P0. Begitu pula 

pada penggunaan Moringa 10% didalam UM3B meningkat menjadi 33,06%. Hanya pada 

penggunaan Moringa 15% didalam UM3B yang memiliki hasil berbeda nyata terhadap 

perlakuan P0 (kontrol). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh dosis Moringa yang ditambahkan 

pada UM3B dimasing-masing perlakuan karena kandungan nutrisi Moringa yang lengkap. 

Bahan organik utamanya berasal dari golongan karbohidrat, protein, lemak, serat kasar, bahan 

ekstrak tanpa nitrogen (Muhtaruddin, 2007). Peningkatan tersebut juga dapat dilihat pada 

analisis regresi linear pada Gambar 5. bahwa setiap kenaikan dosis Moringa dapat 

meningkatkan  KcBO senilai Y = 5,466 + 3,3052X. 
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Perbedaan nilai kecernaan bahan organik tersebut dikarenakan perbedaan komposisi dan 

kandungan pakan  yang dapat di degrasi oleh mikroba rumen. Hal tersebut juga di nyatakan oleh 

Tilman et al. (1991) bahwa terdapat dua hal yang penting dalam penentuan kecernaan yaitu 

jumlah nutrisi yang terdapat dalam pakan dan jumlah nutrisi yang dapat dicerna, kedua hal 

tersebut dapat diketahui bila pakan telah mengalami proses pencernaan. Dan selain itu menurut 

Paramita (2008) menyatakan bahwa kecernaan bahan organik merupakan penentu nilai pakan 

suatu ransum karena ternak ruminansia memiliki mikroba rumen dengan kemampuan yang 

berbeda-beda dalam mendegradasi ransum, sehingga mengakibatkan perbedaan kecernaan. 

Potensi pakan untuk menyediakan nutrien bagi ternak ditentukan melalui analisis kimiawi, 

tetapi nilai sebenarnya ditunjukkan dengan bagian yang hilang setelah pencernaan, penyerapan 

dan metabolisme. 

Usman (2013) dan Sugeng (2003) menyatakan bahwa ternak memerlukan pakan yang 

mengandung nutrient seperti karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak untuk 

dimetabolisme sebagai sumber lemak bagi tubuh ternak. Karbohidrat diperlukan oleh tubuh 

ternak sebagai sumber energi dan sumber karbon untuk pembentukan protein untuk mikroba. 

Semakin tinggi Moringayang dikandung oleh UM3B maka semakin tinggi pula penbentukan 

protein untuk mikroba rumen. Kandungan zat gizi dalam UM3B dapat memacu pertumbuhan 

mikroba didalam rumen serta memasokprotein by-pass. Hal tersebut sesuai pendapat Nuralfiati 

(2017) bahwa apabila bahan baku penyusun UMMB merupakan sumber protein by-pass maka 

dapat memacu pertumbuhan mikroba didalam rumen serta memasok―protein by-pass‖. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

a. Penggunaan UM3B dapat meningkatkan kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan 

organik pada sapi bali. 

b. UM3B dengan dosis Moringa15% memiliki kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan 

organik tertinggi yaitu 86,07% dan 58,33%. 

 

Saran 

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kecernaan sapi 

bali sebaiknya menggunakan UM3B dengan dosis Moringa 15 %. 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana pengaruh penggunaan tepung 

batang pisang goroho produk fermentasi dengan Trichoderma vitride  sebagai pengganti 

sebagian jagung  terhadap performa ayam broiler Penelitian menggunakan 100 ekor ayam 

Broiler Strain CP707 unsexed berumur 1 minggu. Rancangan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan. Perlakuan 

tersebut adalah tepung batang pisang dengan beberapa level dalam ransum RO= 100 % jagung 

tanpa tepung batang pisang Produk fermentasi, R1 = 95% jagung + 5 % tepung batang pisang 

produk fermentasi, R2 = 90% jagung + 10 % tepung batang pisang produk fermentasi dan R3 = 

85% + 10 % tepung batang pisang produk fermentasi Parameter yang diukur guna melihat 

respons biologis broiler terhadap penggunaan tepung batang pisang produk fermentasi dengan 

Trichoderma viride yaitu konsumsi ransum, pertambahan berat badan, konversi ransum, 

persentase karkas serta persentase lemak abdominal. Hasil analisis keragamanan menunjukkan 

bahwa pengaruh perlakuan tidak berbeda nyata (P>0.05) terhadap konsumsi ransum, 

pertambahan berat badan, persentase karkas dan persentase lemak abdominal, dan konversi 

ransum. Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian ini adalah pengunaan tepung batang 

pisang goroho (Musa acuminafe,sp) produk fermentasi sampai level 15 %  menggantikan 

jagung  memberikan performa, yang baik pada ayam broiler. 

Kata Kunci: batang pisang goroho, fermentasi Trichoderma viride, Ayam broiler 

 

PENDAHULUAN 

Seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, pengetahuan gizi yang bertambah serta kemampuan 

daya beli masyarakat yang meningkat berdampak langsung terhadap pemenuhan protein 

hewani. Daging broiler sebagai salah satu sumber protein hewani menjadi pangan yang banyak 

diminati masyarakat. Daging broiler memiliki tekstur yang empuk dan harganya relatif 

terjangkau dibandingkan ternak penghasil daging lainnya. Usaha peternakan broiler merupakan 

jenis usaha pemeliharaan ternak yang unggul karena waktu yang diperlukan relatif singkat, 

namun dalam pemeliharaannya memerlukan biaya yang cukup tinggi khususnya pada 

penyediaan ransum. Ransum merupakan komponen terbesar dari biaya produksi yang dapat 

mencapai 60-80% dari total biaya produksi. Penyediaan ransum yang memadai secara kuantitas 

dan kualitas sangat diharapkan dalam peningkatan produktifitas ayam broiler. Produktifitas 

yang baik memerlukan ransum yang tepat, berimbang dan efisien. Bahan dasar ransum unggas 

pada umumnya bersaing dengan kebutuhan pangan. Hal tersebut mengakibatkan harga ransum 

meningkat dan menjadi kendala bagi perternakan rakyat yang baru berkembang. Salah satu 

upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memanfaatkan limbah pertanian. 

mailto:marienajoan@yahoo.com
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Memanfaatkan limbah petanian merupakan langkah yang tepat, agar selain dapat menambah 

keanekaragaman bahan pakan penyusun ransum, limbah tersebut dapat menjadi bahan bernilai 

ekonomi bahkan sekaligus dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Pisang goroho (Musa 

acuminafe,sp) merupakan salah satu jenis pisang yang khas sangat digemari oleh para 

konsumen, khususnya di daerah kota Manado dan Minahasa ditandai begitu banyaknya tempat 

penjualan gorengan yang memanfaatkannya karena memiliki cita rasa yang khas dan 

dikonsumsi oleh penderita diabetes. Akibatnya banyak batang pisang yang dibuang begitu saja 

sebagai sampah yang mengganggu estetika lingkungan hidup. Pemanfaatan sebagai batang 

pisang secara umum belum populer,belum adanya informasi. Penggunaan batang pisang goroho 

dimungkinkan sebagai pakan karena dari segi komposisi batang pisang goroho cukup 

mengandung zat-zat makanan yang diperlukan oleh ternak.Analisis kimia menunjukkan bahwa 

batang pisang goroho (Musa acuminafe,sp)mengandung protein(2,53%), lemak (1,49%), Abu 

(12,93%) dan serat kasar (23,48%) dan energi bruto 3723 kkal. (Analisis laboratorium, 2012). 

Upaya peningkatan gizi telah dilakukan melalui fermentasi dengan hasil protein 4,86% Serat 

kasar 22,03., Lemak 0,94, Ca 0,42, P 0,18 dan Energi bruto 3156,67 kkal/kg.( Najoan dkk, 

2016) .Sekalipun peningkatan hanya sekitar 47,94% untuk protein dan penurunan serat kasar 

hanya sekitar 6,72% namun diharapkan secara biologis produk fermentasi lebih tinggi nilai 

manfaatnya dalam mempengaruhi performa dan kualitas karkas broiler, bahkan sebagai pakan 

yang rendah lemak serta serat kasar yang mudah dimanfaatkan dapat berpengaruh pada 

kandungan kolesterol pada daging broiler. Penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan 

limbah tanaman pisang berupa batang pisang goroho produk fermentasi dengan Trichoderm 

viride dapat digunakan sebagai pakan alternatif broiler. 

METODE PENELITIAN 

Percobaan dilakukan secara eksperimen menggunakan Rancangan Acak Lengkap (Steel dan 

Torrie, 1995) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Masing-masing ulangan menggunakan 5 ekor 

ayam. Jumlah ayam yang digunakan 100 ekor Perlakuan terdiri dari R0: Tanpa penggantian 

jagung, R1: Penggantian jagung sebanyak 15%, R2: Penggantian jagung sebanyak 10% dan, 

R3: Penggantian jagung sebanyak 20%. Peubah yang diamati adalah Konsumsi ransum, 

pertambahan berat badan, konversi ransum, persentase karkas dan persentase lemak abdominal. 

Komposisi zat-zat makanan dan energy metabolis bahan pakan  penyusun ransum,  susunan 

ransum perlakuan  serta komposisi nutrient ransum percobaan dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 

2 dan Tabel 3. 

Tabel 1. Komposisi Nutrien dan Energi Metabolis Bahan Pakan Penyusun Ransum 

Bahan Pakan Protein 

Kasar 

(%) 

Lemak 

Kasar 

(%) 

Serat 

kasar 

(%) 

Calcium 

(%) 

Phosfor 

(%) 

EM 

Kkal/kg 

 Jagung Kuning
* 

8,50 5,17 2,15 0,22 0,60 2983,50 

Dedak Padi 
* 

13,44 6,07 6,35 0,19 0,73 2695,50 

Bungkil Kelapa 
* 

24,74 9,36 15,02 0,11 0,47 3279,75 

Bungkil Kedele ** 40,38 9,91 6,56 0,24 0,58 2540,00 

Tepung Ikan 
** 

58,52 13,90 2,95 7,04 3,67 3851,8 

Minyak * - 100,00 - - - 8812 

Top Mix* - - - - - - 

Tepung Batang 

Pisang Goroho 

Fermentasi * 

 

4,86 

 

0,94 

 

20,40 

 

0,42 

 

0,18 

 

3157,67 

Sumber:  
*
Laboratorium Kimia dan Makanan Ternak Fapet UNPAD (2013) 
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               ** Kowel (2007) 

 

Tabel 2. Susunan Ransum Perlakuan  

Bahan Pakan R0 R1 R2 R3 

 -----------------------------------%-------------------------------------- 

Jagung Kuning 57,00 54,15 51,30 48,45 

Tepung Batang Pisang 

Goroho Fermentasi 
0,00 2,85 5,70 8,55 

Dedak Padi 5,00 5,00 5,00 5,00 

Bungkil Kelapa  9,00 9,00 9,00 9,00 

Tepung Kedelai 15,00 15,00 15,00 15,00 

Tepung Ikan  12,00 12,00 12,00 12,00 

Minyak 1,00 1,00 1,00 1,00 

Top Mix 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Berdasarkan susunan ransum tersebut diperoleh kandungan zat-zat makanan dan energi 

metabolis seperti pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan Nutrien dan Energi Metabolis Ransum Percobaan 

Nutrien R0 R1 R2 R3 

Protein Kasar (%) 21,37 21,18 20,88 20,82 

Serat Kasar (%) 8,37 8,26 8,16 8,05 

Lemak Kasar (%) 4,12 4,73 5,34 5,96 

Calcium (%) 1,24 1,23 1,23 1,22 

Phospor (%) 1,03 1,29 0,99 0,98 

Energi Metabolis (kkal/kg) 3101,23 3101,08 3100,3 3100,06 

Keterangan : Hasil perhitungan berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rataan hasil penelitian yang terdiri dari Konsumsi Ransum, Pertambahan Bobot Badan, 

Konversi Ransum, persentase Karkas serta Persentase Lemak Abdominan  untuk setiap 

perlakuan selama penelitian  disajikan pada Tabel 4 

 

Tabel 4.   Rataan Konsumsi Ransum, Pertambahan Bobot Badan, Konversi Ransum, Persentase     

Karkas dan Persentase Lemak Abdominal Ayam broiler Setiap Perlakuan Selama 

Peneltian. 

Parameter 
Perlakuan 

R0 R1 R2 R3 

Konsumsi Ransum (g) 2639,76 2608,46 2558,18 2460,86 

Pertambahan Bobot Badan (g) 1464,60 1439,80 1403,07 1391,28 

Konversi Ransum 1,80 1,81 1,82 1,81 

Persentase Karkas (%) 69,20 68,31 69,34 69,05 

Persentase Lemak Abdominan (%) 2,74 2,68 2,66 2,59 
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Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Ransum 

Rataan konsumsi ransum selama penelitian berkisar 2460,86 – 2639,76  gram/ekor . 

Penggunaan tepung batang pisang goroho produk fermentasi dengan Trichoderma viride 

sebagai pengganti jagung sampai 15 %  dalam ransum ayam pedaging tidak berpengaruh 

(P>0,05) terhadap konsumsi ransum ayam broiler. Hal ini menggambarkan bahwa penggantian 

sebagian jagung sampai 15 % dengan produk fermentasi batang pisang goroho dengan 

Trichoderma viride  dalam ran sum memberikan respons yang baik. Hasil penelitian ini sama 

dengan penelitian Wolayan., (2012) yang melaporkan bahwa tidak ada perbedaan nyata pada 

konsumsi ayam pedaging yang diberi kulit pisang yang difermentasi dengan kapang Aspergillus 

niger. Konsumsi yang tidak berbeda nyata pada penelitian ini disebabkan kandungan energi 

ransum yang relatif sama yaitu 3135-3188 kkal/kg ransum (Tabel 1). Amrullah (2004) 

mengemukakan bahwa kandungan energi ransum sangat memengaruhi jumlah konsumsi 

ransum, semakin tinggi energi ransum semakin rendah konsumsi ransum, dan faktor yang juga 

memengaruhi jumlah konsumsi ransum adalah ternak, lingkungan fisik, dan pakan. Faktor 

ternak yang memengaruhi adalah tipe ayam, umur, status fisiologi. pada penelitian ini sekalipun 

analisis ragam tidak berpengaruh nyata terhadap konsumsi ransum namun ada kecenderungan 

penurunan konsumsi ransum. Penurunan konsumsi ransum disebabkan oleh sifat keambaan dari 

produk fermentasi yang digunakan dalam ransum. Menurut Wahyu(2006) konsumsi ransum 

juga ditentukan oleh penuh tidaknya tembolok, sehingga usaha untuk meningkatkan konsumsi 

terbatas. 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Bobot Badan  

Rataan pertambahan bobot badan  selama penelitian berkisar 1391,28 – 1464,60 gram/ekor . 

Penggunaan tepung batang pisang goroho produk fermentasi dengan Trichoderma viride 

sebagai pengganti jagung sampai 15 %  dalam ransum ayam pedaging tidak berpengaruh 

(P>0,05) terhadap pertambahan bobot badan ayam broiler.Data ini menunjukkan bahwa 

pertambahan berat badan sejalan dengan konsumsi ransum lihat bahwa dimana awalnya 

pertambahan berat badan menurun sesuai dengan konsumsi ransum, ini sejalan dengan 

penelitian dari Fadilah (2004) bahwa salah satu yang mempengaruhi besar kecilnya 

pertambahan bobot badan ayam pedaging adalah konsumsi pakan dan terpenuhinya kebutuhan 

zat makanan ayam pedaging, maka konsumsi pakan seharusnya memiliki korelasi positif dengan 

pertambahan bobot badan. Pada Tabel. 4  terlihat pertambahan berat badan paling tinggi pada 

perlakuan R0 dibandingkan dengan R3. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah konsumsi pakan, yang 

berarti bahwa tingginya pertambahan berat badan dipengaruhi oleh jumlah pakan yang di 

konsumsi broiler. Hal ini sesuai pendapat  Wahju (2006), bahwa untuk mencapai tingkat 

pertumbuhan optimal sesuai dengan potensi genetik, diperlukan makanan yang mengandung 

unsur gizi secara kualitatif dan kuantitatif, dengan demikian ada hubungan kecepatan 

pertumbuhan dengan jumlah konsumsi makanan, demikian juga Praptiwi dan Indriastuti (2015) 

mengatakan bahwa pertumbuhan tubuh ternak berbanding lurus dengan konsumsi pakan 

semakin tinggi berat badanya makin tinggi pula  konsumsi pakan. 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Pakan 

Konversi pakan merupakan perbandingan antara ransum yang di konsumsi dengan pertambahan 

bobot badan yang dihasilkan. Angka konversi pakan menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan 

pakan, artinya semakin rendah angka konversi pakan, semakin tinggi nilai efisiensi pakan dan 

semakin ekonomis. Konversi pakan digunakan untuk melihat efisiensi penggunaan pakan oleh 

ternak atau dapat dikatakan efisiensi pengubahan pakan menjadi produk akhir yakni 

pembentukan daging (Wirapati, 2008). Analisis ragam memperlihatkan bahwa penggantian 

sebagian jagung dengan batang pisang goroho produk fermentasi tidak berpengaruh nyata 

(P>0.05) terhadap  konversi ransum. Nilai konversi pakan dipengaruhi oleh jumlah konsumsi 

pakan dan pertambahan bobot badan (Zuidhof et al., 2014). Faktor lain yang dapat 
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mempengaruhi nilai konversi pakan yaitu kualitas day old chick (DOC), kualitas nutrisi, 

manajemen pemeliharaan dan kualitas kandang (Andriyanto et al., 2015) Konversi pakan pada 

penelitian ini adalah berkisar 1,80 – 1,81, konversi pakan tersebut tidak berbeda jauh antara 

semua perlakuan,  hal ini mengindikasikan kualitas pakan pada pemberian tepung batang pisang 

goroho produk fermentasi dengan Trichoderma viride   sudah cukup baik karena angka konversi 

pakan menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan pakan, ini berarti semakin rendah angka 

konversi pakan, semakin tinggi nilai efisiensi pakan dan semakin ekonomis Selain itu, jumlah 

energi metabolis dan kandungan gizi dalam ransum dari tiap taraf perlakuan hampir sama. Hal 

tersebut menyebabkan nilai konversi menjadi tidak berbeda (Bagus, 2008). 

 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Karkas 

Hasil analisis keragaman pengaruh perlakuan terhadap Persentase Karkas  memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata(P>0,05), dimana rataan persentase karkas ayam broiler 

selama penelitian berskisar 69,05-69,34. Nilai ini mendekati hasil penelitian Leeson dan 

Summers (2000) melaporkan bahwa, bobot karkas broiler umur 42 berkisar 64,70%-71,20% 

dari bobot hidupnya.. Persentase karkas diperoleh dari berat karkas dibagi bobot hidup dikali 

100%. Menurut Mountney (1976), lemak dan jeroan merupakan hasil ikutan yang tidak dihitung 

dalam persentase karkas, jika lemak tinggi maka persentase karkas akan rendah. Selanjutnya 

Williamson dan Payne (1993), menyatakan faktor yang mempengaruhi persentase karkas yaitu 

bangsa, jenis kelamin, umur, makanan, kondisi fisiknya dan lemak abdomen. 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Persentase Lemak Abdominal 

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa perlakuan terhadap persentase lemak abdominan  

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05)terhadap persentase lemak abdomen 

ayam broiler. Rataan persentase lemak abdominal selama penelitian berkisar 2,59 -2,74. Hasil 

penelitian ini masih berada pada kisaran yang diperoleh Backer et al.(1979) bahwa persentase 

lemak abdomen berkisaran 0,73- 3,86 % dari bobot hidup. Faktor lain yang mempengaruhi 

kandungan lemak tubuh adalah komposisi ransum. Pembentukan lemak tubuh pada ayam terjadi 

karena adanya kelebihan energi yang dikonsumsi. Energi yang digunakan tubuh umumnya 

berasal dari karbohidrat dan cadangan lemak. Sumber karbohidrat dalam tubuh mampu 

memproduksi lemak tubuh yang disimpan di sekeliling jeroan dan di bawah kulit ( Anggorodi, 

1995). Persentase lemak abdomen diperoleh dengan membandingkan berat lemak abdomen 

dengan bobot hidup dikalikan 100%. 

KESIMPULAN 

Penggunaan tepung batang pisang goroho (Musa acuminafe, sp) produk fermentasi dengan 

Tricodherma viride dapat menggantikan sebagian jagung sampai 15% atau 8,55% dalam 

ransum. 
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Trichoderma vitride PADA AYAM BROILER 

 

Oleh: 

 

F. R.Wolayan, M. Najoan, F. N.Sompie, B. Bagau 

Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi Manado 

e-mail : fenywolayan@unsrat.ac.id 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian yang berjudul Nilai Energi Metabolis dan Retensi Nitrogen tepung batang pisang 

goroho (Musa acuminafe,Sp)   produk fermentasi pada Ayam Broiler telah dilaksanakan di 

Laboratorium Nutrisi Unggas, Fakultas Peternakan, Universitas Sam Ratulangi Manado. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Juni sampai 10 Agustus 2018. Tujuan penelitian adalah 

mengetahui pengaruh fermentasi tepung pisang goroho ((Musa acuminafe,Sp)  terhadap retensi 

nitrogen dan nilai energi metabolis pada ayam broiler. Penelitian menggunakan metode 

eksperimental menggunakan uji t-student dengan 2 perlakuan, yaitu : PTF (tepung pisang 

goroho tanpa fermentasi), PF (Tepung batang pisang goroho produk fermentasi) dengan 10 kali 

ulangan. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa retensi nitrogen dan nilai energi metabolis  

batang pisang goroho produk fermentasi berbeda nyata (P<0,05) nyata lebih tinggi 

dibandingkan dengan tepung batang pisang goroho tanpa fermentasi. Hasil analisis dapat 

disimpulkan bahwa proses fermentasi tepung batang pisang goroho dengan Trichoderma viride 

berpengaruh terhadap nilai energi metabolis, dan  nilai retensi nitrogen bahan. Retensi Nitrogen 

dan Nilai energi metabolis berturut-turut sebesar 48,06 – 66,86% ; 2227,79 kkal/kg; dan 

.2381,63 kkal 

 

 Kata Kunci : ayam broiler, batang pisang goroho produk  fermentasi, energi metabolis,   

retensi nitrogen 

 

PENDAHULUAN 

Memanfaatkan  limbah pertanian sebagai pakan alternatif  ayam broiler sangat dibutuhkan, 

karena mengingat  biaya pakan merupakan biaya terbesar dari total biaya produksi yaitu 

berkisar 60-80 %.  batang pisang goroho merupakan limbah pertanian yang belum dimanfaatkan 

sebagai bahan pakan.terutama pada  unggas. Kendala pemanfaatan batang pisang goroho 

sebagai bahan pakan ungags adalah rendahnya kandungan protein serta tingginya serat kasar. 

Bagi ternak ayam boiler serat kasar yang tinggi akan menjadi masalah pada sistem pencernaan 

sehingga pemamfaatan  batang pisang goroho belum optimal. Salah satu teknologi alternatif 

untuk dapat memanfaatkan batang pisang goroho sebagai bahan baku pakan ternak adalah 

dengan cara mengubahnya menjadi produk yang berkualitas dengan cara pengolahan melalui 

proses fermentasi. Proses fermentasi dosis 6%/kg selama 8 hari  dengan Trichoderma viride 

dalam penelitian sebelumnya Najoan (2017) mampu meningkatkan kandungan protein kasar dan 

menurunkan serat kasar. Bahan pakan sebelum digunakan sebagai penyusun ransum unggas 

harus diketahui nilai energi metabolis (EM)bahan tersebut. 

Suatu cara untuk mengestimasi nilai energi produk fermentasi adalah dengan 

menentukan nilai energi metabolis. Nilai energi metabolis adalah satuan energi yang digunakan 

dalam pengukuran bahan pakan atau ransum dan praktis dalam aplikasi terutama untuk 

penyusunan ransum ternak unggas. Pengukuran energi ini tersedia untuk semua kebutuhan 

termasuk hidup pokok, pertumbuhan, penggemukan, dan produksi telur sehingga energi 

metabolis dapat digunakan sepenuhnya untuk berbagai proses metabolik dalam tubuh (Wahju, 

2004). Kebutuhan energi metabolis untuk hidup pokok paling besar yaitu 65% dari kebutuhan 

mailto:fenywolayan@unsrat.ac.id
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energi metabolis total, tergantung menurut besar, umur, dan jenis ayam serta aktivitas ayam 

tersebut, sedangkan energi metabolis total berkisar 70-90% dari energi brutonya (Schaible, 

1979). Menurut Scott et al. (1982), retensi nitrogen dan energi metabolis merupakan salah satu 

metoda untuk menilai kualitas protein dan kandungan energi ransum. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan mengukur konsumsi nitrogen dan energi dikurangi pengeluaran nitrogen dan 

energi dalam feces dan urine, sehingga diketahui jumlah nitrogen dan energi yang tertinggal 

dalam tubuh . 

 

METODE PENELITIAN 

 

Sebanyak  20 ekor ayam broiler dibagi ke dalam 2 perlakuan, yang masing-masing perlakuan 

terdiri atas 10 ekor ayam sebagai ulangan , pakan diberikan secara tunggal. Perlakuanya tepung batang 

pisang goroho tanpa fermentasi danproduk fermentasi . Sebelum koleksi ekskreta dimulai ayam 

terlebih dahulu dipuasakan selama 24 jam. Pemberian pakan secara force-feedingdilakukan dalam 

bentuk pasta. Jumlah pakan yang diberikan adalah 60 g perekor. Air minum diberikan secara ad-

libitum . Penampungan ekskreta selama 24 jam. Ekskreta yang keluar   disemprot dengan asam borat 5 

persen untuk menghindari penguapan nitrogen, serta  dibersihkan dari  selama bulu dan kotoran lainya 

. Selanjutnya di timbang dan dikeringkan dalam oven pada suhu 40 -50
0
C selama 3 hari , kemudian 

digiling halus dan dianalisis kandungan nitrogen dan energy bruttonya. Perhitungan energy metabolis 

mengacu pada metode modifikasi Sibbald dan Morse (1983a) , dengan rumus sebagai beikut: 

 

    (K x Nr)      (Je x Ne) 

                             (Ebr x K) – (Je x Ebe)-    --------         ---------- 

                                                                       100             100 

EMn kkal/kg = ------------------------------------------------------------------ x 8,22 

                                                                                K 

Keterangan: 

EMn   = Energi Metabolis bahan yang dikoreksi oleh nitrogen yang di retensi  

(kkal/kg) 

Ebr     = Energi bruto bahan (kkal/kg) 

Ebe    = Energi bruto ekskreta (kkal/kg) 

K        = banyaknya bahan yang di konsumsi (g) 

Je      = Jumlah ekskreta (g) 

Nr     = Nitrogen bahan(%) 

Ne    = Nitrogen Ekskreta (%) 

8,22    =  konstanta nilai energi nitrogen yang diretensi(kkal/g) 

 

Pengukuran Retensi Nitrogen mengacu pada (Farrel 1978) 

 

RN = KP x NP - BE x NE  

dimana: RN = Retensi Nitrogen (g ekor-1 hari-1)  

KP = Konsumsi Pakan  

NP = Nitrogen Pakan  

BE = Bobot Ekskreta  

NE = Nitrogen Ekskreta 

Untuk  menguji pengaruh perlakuan terhadap parameter yang diukur mengunakan Uji t-Student 

(Steel dan Torrie, 1995) 

 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penentuan Nilai Energi Metabolis Tepung Batang Pisang Goroho Produk Fermentasi 

dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Rataan Energi Metabolis Tepung Pisang Goroho Tanpa fermentasi dan Produk 

Fermentasi 

 

Ulangan Tepung Batang Pisang 

Tanpa Fermentasi 

Tepung Batang Pisang 

Produk Fermentasi 

                                                       ------------------- kkal/kg ------------------------------- 

1 2238,38 2373,87 

2 2249,07 2318,56 

3 2195,59 2339,52 

4 2283,,02 2383,39 

5 2120,42 2419,78 

6 2261,42 2443,04 

7 2203,42 2385,61 

8 2191,37 2306,24 

9 2257,11 2438,50 

10 2278,34 2407,81 

Jumlah 22277,89 23816,31 

Rataan 2227,79
a 

2381,63
b 

   

Nilai Energi metabolis produk fermentasi tepung batang pisang goroho lebih tinggi 

dibandingkan dengan tanpa fermentasi. Berdasarkan analisis statistik dengan menggunakan Uji 

t-student menunjukkan bahwa nilai energi metabolis produk fermentasi sebesar 2381,63 kkal/kg 

nyata (P<0,05) lebih tinggi di bandingkan dengan tanpa fermentasi yaitu sebesar 2227,79 

kkal/kg, dapat dipahami bahwa energi metabolis suatu bahan pakan sangat ditentukan oleh 

bentuk, struktur dan nilai daya cerna dari bahan terebut. Peningkatan energi metabolis  ini 

disebabkan oleh aktivitas Trichoderma viride yang secara aktif mendegradasi serat kasar 

menjadi karbohidrat sederhana   sehingga lebih mudah dicerna. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Abun (2003), bahwa dalam proses fermentasi akan terjadi perubahan molekul-

molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dan mudah dicerna. 

Tangenjaya (1988), menyatakan bahwa nilai energi bahan pakan dapat diperbaiki 

melalui suatu proses pengolahan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

Wolayan,(2012), bahwa fermentasi  menggunakan Aspergillus niger dapat meningkatkan nilai 

energi metabolis bahan asalnya. Peningkatan kandungan energy metabolis akibat fermentasi 

merupakan pencerminan dari adanya penguraian komponen serat kasar yang sukar dicerna 

menjadi komponen yang mudah dicerna. Hasil penelitian ini  diprediksi akibat adanya peran 

enzim selulase produk Trichoderma viride yang mampu mendegradasi selulosa pada batang 

pisang goroho menjadi glukosa. 

Penentuan  Retensi Nitrogen Tepung Batang Pisang Goroho Produk Fermentasi dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rataan Energi Metabolis Tepung Pisang Goroho Tanpa fermentasi dan Produk 

Fermentasi 

 

Ulangan Tepung Batang Pisang 

Tanpa Fermentasi 

Tepung Batang Pisang 

Produk Fermentasi 

                                                       ------------------- kkal/kg ------------------------------- 

1 56,00 68,53 

2 40,92 65,99 

3 42,67 66,89 

4 56,49 69,67 

5 50,59 64,15 
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6 43,61 64,38 

7 49,09 66,89 

8 52,40 64,18 

9 44,11 63,44 

10 44,79 70,44 

Jumlah 480,63 668,56 

Rataan 48,06
a 

66,86
b 

 

Nilai Retensi Nitrogen produk fermentasi tepung batang pisang goroho lebih tinggi 

dibandingkan dengan tanpa fermentasi. Berdasarkan analisis statistik dengan menggunakan Uji 

t-student menunjukkan bahwa nilai energi retensi nitrogen  produk fermentasi sebesar 66,86 % 

nyata (P<0,05) lebih tinggi di bandingkan dengan tanpa fermentasi yaitu sebesar 48,06 %. 

Wahju (2004) menyatakan bahwa pakan dengan protein rendah bergerak lebih cepat 

meninggalkan saluran pencernaan dibandingkan dengan pakan yang kandungan proteinnya 

tinggi, pergerakannya lebih lambat meninggalkan saluran pencernaan untuk mendapatkan waktu 

lebih banyak untuk proses denaturasi dan penglarutan protein yang dikonsumsi. Rendahnya nilai 

retensi nitrogen pada perlakuan tanpa fermentasi diduga disebabkan karena  kandungan protein 

yang rendah yaitu 2, 53% dibandingkan dengan protein produk fermentasi yaitu 4,86 persen. 

Selanjutnya Wahju (2004), mengemukakan bahwa retensi nitrogen dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya daya cerna protein, kualitas protein, dan imbangan zat-zat makanan dalam 

ransum. Bila kualitas protein rendah, atau salah satu asam aminonya kurang maka retensi 

nitrogen akan rendah. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses  fermentasi  tepung batang pisang goroho mampu 

meningkatkan nilai energ metabolis produk sebesar 2381,63 kkal/kg dan retensi nitrogen 

sebesar 66,86 persen 
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DAUN GEDI (Abelmoschus manihot L. Medik) DALAM AIR MINUM 
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Abstrak 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui produksi karkas dan giblet ayam kampung super yang 

diberi juice daun gedi (Abelmoschus manihot (L) Medik) dalam air minum.Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan ayam kampung super umur 1 hari sebanyak 100 ekor. Perlakuan yang 

diberikan adalah: P0= air minum tanpa daun gedi; P1 =10 ml juice daun gedi (JDG)/liter air 

minum, P2 =20 ml JDG/liter air minum dan P3 =30 ml JDG/liter air minum. Perlakuan mulai 

diberikan pada ayam umur 6 minggu, dan pengambilan data dilakukan selama 5 minggu.Pakan 

yang diberikan adalah pakan komersial 73% ditambah jagung 10% dan dedak halus 17% 

dengan komposisi: protein kasar 19,49%, serat kasar 4,66%, lemak 3,63%, Ca 1,02%, P 0,66%, 

dan energi metabolis 2920 Kkl/kg, yang diberikan ad libitum. Penelitian menggunakan 

Rancangan Acak lengkap pola 1 arah yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan. Variabel yang 

diukur adalah produksi karkas (berat karkas, persentase karkas, persentase lemak abdominal dan 

persentase potongan-potongan karkas), giblet (persentase jantung, hati, rempela dan pankreas), 

dan IOFCC.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian juice daun gedi dalam air minum 

sampai 30 ml/L air minum memberikan pengaruh berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap 

produksi karkas dan giblet kecuali pada persentase hati berbeda nyata (P<0,05) pada perlakuan 

P1 dibanding P0, P2 dan P3. Artinya pemberian juice daun gedi dalam air minum tidak 

memberikan efek negatif pada ternak, bahkan ada kecenderungan dapat menurunkan persentase 

lemak abdominal, dan secara ekonomis masih menguntungkan. Dapat disimpulkan bahwa juice 

daun gedi dapat digunakan sebagai salah satu alternatif aditif dalam air minum ayam kampong 

super sampai 30 ml/L. 

 

Kata kunci: Ayam kampung, Air minum, Gedi leaves, Water additive. 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Permintaanterhadapdagingunggasmeningkatsejalan dengan peningkatan penghasilan 

dankesadaran masyarakatakan pemenuhan kebutuhanprotein hewani. 

Perananayamrassangatdominandalammenyediakan protein hewani,tetapiperanan 

ayamrasinisangatrentan,karena tingkat ketergantungannya terhadapkomponen impor 

tinggi,berupabahanpakan,bibit,obat dan teknologi,sehingga 

resikoterhadapkegagalanproduksisangattinggi. Sementara 

ternakayamlokalproduktivitasnyasangatrendah,tetapitingkatketergantungannya 

kepadaluarnegerikecil,karenabibitberasaldariasliIndonesia dantelah beradaptasi 

denganlingkungan,sehinggamampumemanfaatkanbahanpakanlokal 

danhasilsampingpertaniansertaindustripertanianyangterdapatmelimpah di sekitarnya 

(Suprijatna, 2010). 

Keberhasilan usaha peternakan unggassecara 

maksimaldapatdiperolehapabilapakanyangdiberikanberkualitasdanmemenuhikebutuhanternak 

akanenergi, protein, dankebutuhannutrien lainnya. 
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Haltersebutmerupakansebuahtantanganbagiparapraktisidibidangperunggasanuntuk 

menghasilkan produk daging yang berkualitas. 

Usahayangdapatdilakukanuntukmeningkatkanproduktivitas ternakunggasyaitudengan 

memberikan pakantambahanherbal(feedadditive).Penggunaan pakan 

tambahandapatmeningkatkankekebalantubuh,pertumbuhan,nafsumakan,danproduksidaging.Pen

ggunaanpakan tambahan herbaldirasa lebih amanjika dibandingkan dengan penggunaan 

antibiotik. Penggunaan antibiotik dapat menghasilkanresidu dalam daging ternak unggas 

sehingga dapat menyebabkanresistensi terhadapantibiotikapabiladagingternakunggastersebut 

dikonsumsi. 

Tanaman gedi (Abelmoschus manihot (L.) Medik) dan manfaatnya terhadap ayam 

pedaging telah diteliti oleh Mandey, et al. (2013); Mandey, et al. (2014); dan Mandey, et al. 

(2015). Hasil penelitian mendapatkan daging ayam sebagai pangan fungsional yang rendah 

lemak, aman dan sehat, dan hal ini disebabkan karena juice daun gedi mengandung senyawa 

bioaktif yang memiliki potensi anti-oksidan, anti-mikroba, hepatoprotektif, dsb. sebagai pemacu 

pertumbuhan. Namun dari segi komersial belum optimal menghasilkan daging ayam sesuai 

berat pasaran, karena daun gedi mengandung musilase yang tinggi. Penelitian selanjutnya dalam 

bentuk juice daun gedi yang diberikan melalui air minum pada ayam pedaging mendapatkan 

hasil berat badan yang lebih tinggi dibanding ketika diberikan melalui ransum (Mandey dan 

Pontoh, 2016). 

Morran, et al.(1971)menyatakanbahwa pakanmerupakanfaktoryang memengaruhi 

persentasepotongan komersialkarkas. Menurut Mountney dan Parkhurst (1995) bahwa 

semakintinggibobotkarkas semakinberatpotongan-potongan karkasnya.Komponen 

karkasyangterdiriatasotot,lemak,kulitdantulangmemiliki kecepatantumbuhyangberbeda-

beda.Darikeempatkomponenkarkastersebut komponenyangmemilikikoefisienpertumbuhan 

relatiflebihkecilnilai satu adalahbagiantulang,sedangkanketigakomponen 

lainnyamemilikikoefisien pertumbuhan relatifterhadapbobotpotongyanglebihbesarnilaisatu 

(Zulkarnain,1992). MuchtadidanSugiyono(1992) 

menyatakanbahwaselaindalambentukutuh,karkasjugadiperjualbelikan dalam bentukpotongan 

sepertidada,paha,sayapdanpunggung.Summers(2004) 

menyatakanbahwadagingpadakarkaspalingbanyakterdeposisipadabagiandada 

(breast),pahaatas(thighs)danpahabawah(drumsticks).Sekitar70%padabagian 

dadadanpahaatasadalahdaging 

sertalebihsedikitlagipadabagianpahabawah.Punggungmerupakanpotonganyangpalingsedikitdagi

ngnya(Merkley, et al.,1980). 

Ayam kampung superadalahhasil 

persilanganayamkampungpejantanyangmempunyaipostur besardenganayamras petelurbetina 

(Salim,2013).Ayam kampung supermempunyai pertumbuhan lebih cepatdaripadaayam 

kampung lokal.Penelitian pemanfaatan daun gedi pada ayam kampung super belum pernah 

dilakukan, karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produksi karkas dan giblet 

ayam kampung super yang diberi juice daun gedi melalui air minum. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan ayam kampung super umur 1 hari sebanyak 

100 ekor. Perlakuan yang digunakan adalah daun gedi yang dibuat juice dan diberikan melalui 

air minum, dengan susunan perlakuan sebagai berikut: P0= air minum tanpa daun gedi; P1 =10 

ml juice daun gedi (JDG)/liter air minum, P2 =20 ml JDG/liter air minum dan P3 =30 ml 

JDG/liter air minum. Perlakuan mulai diberikan pada ayam umur 6 minggu, dan pengambilan 

data dilakukan selama 5 minggu.Pakan yang diberikan adalah pakan komersial 73% ditambah 

jagung 10% dan dedak halus 17%dengan komposisi: protein kasar 19,49%, serat kasar 4,66%, 

lemak 3,63%, Ca 1,02%, P 0,66%, dan energi metabolis 2920 Kkl/kg, yang diberikan ad 

libitum.  
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Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak lengkap (RAL) pola satu arah (Steel and 

Torrie, 1982) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 5 ulangan. Variabel yang diukur adalah produksi 

karkas (berat potong, berat karkas, persentase karkas, persentase lemak abdominal, persentase 

dada, persentase punggung, persentase paha, persentase sayap), persentase giblet (jantung, hati, 

rempela, pancreas), dan IOFCC (income over feed and chick cost). 

Nilai persentase karkas diperoleh dengan membandingkan berat karkas (g) dengan berat 

potong (g) dikali 100%. Persentase lemak abdominal diperoleh dengan membandingkan berat 

lemak abdominal (g) dengan berat potong (g) dikali 100%. Persentasepotongan-potongan 

komersialdihitung dengancarabobot potongan komersialdibagidenganbobotkarkas 

kemudiandikali 100%(Swatland, 1984dalamIrham,2012).  

PerhitunganIncomeoverfeedandchickcostdiperolehmenggunakanrumus:(Rata-rata 

BobotBadanAkhirxHargaper Kg BeratHidup)–((Rata-rata JumlahKonsumsiRansumx Hargaper 

Kilogram Ransum) +HargaDOC) (Prawirokusumo, 1990). Data selanjutnya dianalisis 

menggunakan software IBM SPSS 24. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penggunaan JDG dalam air minum dan pengaruhnya terhadap produksi karkas, giblet 

dan IOFCC ayam kampung super dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa perlakuan JDG sampai 30 ml/L air minum memberikan pengaruh yang 

tidak berbeda nyata (P>0.05) terhadap produksi karkas dan persentase giblet (jantung, rempela 

dan pankreas) tetapi berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap persentase hati. Nilai IOFCC juga 

tidak berbeda nyata.  

Komponenkarkasterdiriatasotot,lemak, 

kulit,dantulangyangmemilikikecepatantumbuhyang berbeda-beda.Faktor-faktoryang 

mempengaruhipersentasebobotkarkasadalahbangsa,umur,jeniskelamin,ransum,dan bobot 

potong(Abubakar, 2003). BergandButterfield(1976) menyatakanbahwa 

karkasyangbaikditandaidenganjumlahdagingyangmaksimum,sedangkantulangnyaminimumdanj

umlahlemaknyaoptimum. 

Salahsatudaribeberapa bagiantubuh yang digunakanuntukmenyimpanlemak pada ayam 

pedagingadalahbagiandisekitar perutyang disebutlemakabdominal. Rataanpersentase 

lemakabdominal dalam penelitian ini berkisar 1,43 - 1,67%.Hasilanalisissidik ragam 

memperlihatkan bahwa perlakuan berpengaruh tidak nyata(P>0,05) terhadap persentase 

bobotlemakabdominal, namun data menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Selanjutnya 

rataanpersentase lemakabdominalpada penelitianinilebihrendahdibandingkan denganyang 

dilaporkan Bilgili,etal. (1992),bahwa persentase lemak abdominal ayam pedaging 2,6 - 3,6%. 

Haliniantaralaindisebabkan perbedaanstrain dankandungan nutrisi ransum.   
 
 
 
 
Tabel. Pengaruh Juice Daun Gedi dalam Air Minum Terhadap Produksi Karkas Ayam kampong 

Super 

Variabel 

Perlakuan 

SEM p Value 
0 ml JDG 

10 ml 

JDG 

20 ml 

JDG 

30 ml 

JDG 

Berat 1124,8 1098,8 1095,2 1085,6 10,29 .61 
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Potong (g) 

Berat 

Karkas (g) 
836,2 818,0 816,0 804,8 7,79 .59 

Karkas 

(%) 
74,34 74,12 74,68 74,12 .25 .73 

Lemak 

Abdominal 

(%) 

1,67 1,48 1,44 1,43 .10 .53 

Dada (%) 23,93 24,25 22,84 22,16 .43 .30 

Punggung 

(%) 
29,51 30,64 30,42 30,95 .26 .25 

Paha Atas 

(%) 
16,10 16,20 16,46 16,66 .14 .53 

Paha 

Bawah 

(%) 

15.94 16,20 16,61 16,73 .15 .23 

Paha (%) 32,04 32,40 30,55 32,93 .47 .34 

Sayap (%) 13,22 13,29 13,24 13,66 .19 .86 

IOFCC 

(Rp) 
8.401 8.670 8.760 8.964 142,00 .67 

SEM = standard error of mean 

Karena kandungannutrisipadasemuaperlakuan dalam penelitian ini sama 
menyebabkankonsumsi pakan sama dimanaakanmempengaruhibobot 
karkas.Bobotkarkaseratkaitanya denganbesarnya persentasekarkas. Dalam penelitian ini 

pemberian 30 ml JDG/L air minum memberikan pengaruh tidak berbeda nyata terhadap 
persentase karkas. Rataan persentase karkas dalam penelitian ini berkisar 74,12 - 74,68%. 

Data ini lebih tinggi dari hasil penelitian Usman, dkk. (2016) pada ayam pedaging yang diberi 
prebiotik Immuno Forte dalam air minum. Hal ini mungkin juga disebabkan karena kualitas 

ransum yang diberikan dalam penelitian ini cukup baik. 
MenurutGultom,etal.(2012)bahwaproteindikenalsebagaisalahsatuunsur 

pokokpenyusunseltubuhdanjaringanyang menunjukkanbahwaproteinberperanpenting dalam 
pencapaian bobotkarkasyangdiinginkan. 

Menurut Soeparno(2005),bahwaadahubunganyang eratantaraberatkarkasdanbagian-
bagiankarkasdengan bobotpotong,sehinggaapabiladari hasilanalisisbobotpotong dan 
karkasdidapathasilyang tidakberpengaruhnyatamakahasilnyatidakjauhberbedapada bagian 

karkasnya. Karkasutuhbiasanyadipotongsesuaipesanan konsumen,karkasbiasa 
dipotongmenjadisembilanbagianyangterdiridari2pahabawah,2 

pahaatas,2sayap,2dadatulangdan1dadatengah.Selainitu,padapesananyanglain 
biasanyadipotongmenjadiempatbagian,yaitu2potongpahadanpunggungsebelahbawah, 

2potongsayap,dadadanpunggungbagianatas(Prayitno,2000). Menurut Merkleyet al., (1980), 
karkas dibagi menjadi limabagian besar potongan komersial 

yaitudada,sayap,punggung,pahaatas,danpahabawah.Dada merupakanbagian daritubuh yang 
paling banyakdagingnya.  
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Besarnya dadadijadikan ukuranmenilai kualitas perdagingan karena sebagian besar 

ototyangmerupakankomponenkarkaspaling besar terdapat di sekitar dada (Jull, 1979). Rataan 
persentase bobot dada dalam penelitian ini berkisar 22,16 - 24,25%, lebih rendah dengan yang 

dilaporkan oleh Usman, dkk. (2016) pada ayam pedaging yang diberi prebiotik Immuno Forte 
dalam air minum, yaitu 32,7 – 35,7%.  

Anggraeni(1999)menyatakanbahwatidakserentaknyaawal pertumbuhan dankecepatan 
tumbuhdaribagian-bagian tubuhternakakanmenyebabkan 
perubahanproporsidandistribusikomponen ataubagiantubuh.Dengankatalain 

dapatdikatakanbahwaperbedaankecepatan pertumbuhan akanmempengaruhi distribusi 
bobotbagian-bagiantubuh atau komponen karkas. Paha atas dan paha bawah biasanya terkait 

dengan metabolisme oksidatif otot-otot, karena penggunaan lemak sebagai substrat energi 
mendukung perkembangan mereka (Temim,et al., 1999; 2000). 

 

Tabel. Pengaruh Juice Daun Gedi dalam Air Minum Terhadap Persentase Giblet Ayam 

Kampung Super 

Variabel 

Perlakuan 

SEM p Value 
0 ml JDG 

10 ml 

JDG 

20 ml 

JDG 

30 ml 

JDG 

Jantung 

(%) 
0,67 0,83 0,65 0,67 .04 .26 

Hati (%) 2,37
a
 2,91

b
 2,53

a
 2,50

a
 .07 .04 

Rempela 

(%) 
3,35 3,02 2,97 2,97 .11 .64 

Pankreas 

(%) 
0,31 0,32 0,29 0,25 .01 .30 

SEM = standard error of mean; JDG = Juice daun gedi; superskrip yang berbeda pada baris yang 

sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

Besarnya persentase paha dalam penelitian ini (30,55 - 32,93%) dibandingkan 

penelitian Usman, dkk. (2016) (26,8 – 28,2%) kemungkinan dapat disebabkan 
karenabesarnyatulang. Muryanto, dkk. (2002), menyatakan bahwa kecilnya deposit daging pada 

bagian-bagian karkas sangat dipengaruhi oleh besarnyapersentasetulang. 
Semakinmeningkatnyapersentasekarkas,makasemakintinggipersentasepotongan pahayang 

dihasilkan.MenurutEssarydanDawson(1965) paha merupakan bagiankarkasyangbanyak 
mengandung dagingsehingga perkembangannya banyakdipengaruhioleh kandungan 

proteinpakan. 
Hasilyangrelatifsamapadapersentasepunggungmenunjukkanbahwaperlakuan JDG 

dalam air minum tidak berpengaruh nyata(P>0,05).Persentasebobotpunggung dalam 
penelitian ini berkisarantara 29,51 - 30,95%, lebih tinggi dibanding penelitian Usman, dkk. 
(2016). Basoeki(1983) mengemukakan bahwapunggungayampedaging banyak mengandung 

jaringantulang,sehingga kandungan mineraldalamransumlebih berpengaruh 
terhadapbobotpunggung dibandingkandenganprotein. 

PenelitianmenunjukkanbahwaperlakuanJDG dalam air minum 
tidakberpengaruhnyataterhadap persentasesayap(P>0,05). Bagiandada danpaha berkembang 

lebihdominanselamapertumbuhandibandingkanpada bagiansayap(Abubakardan Nataamijaya, 
1999). Nilai rataan persentase sayap berkisar13,22 - 13,66%.Menurut 

Rasheed,etal.(1963),dengan didasarkan pada ukuran dan struktur bulu sayap,dapatdiperkirakan 
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zat-zatmakanan berupaprotein danenergi akandigunakan dalamjumlahbesar 

untukpembentukantulang, dagingdanbulu. 

Pemberian JDG dalam air minum tidak berpengaruh terhadap bobot jantung, rempela 

dan pankreas, tetapi berpengaruh nyata terhadap bobot hati. Hasil ini berbeda dengan hasil 

penelitian Tahalele (2018) bahwa pemberianramuanherbalsampai5 mLyang 

ditambahkanpadaairminum tidak menyebabkan perubahan persentase karkas dan persentasehati 

namun pada pemberian5mL terjadipenurunan persentase lemakabdomen ayamkampung super, 

tetapi sama dengan hasil penelitian Sulistyoningsih (2015) bahwa pemberian variasi herbal 

berpengaruh nyata terhadap bobot badan, dan bobot hati broiler tetapi tidak berpengaruh 

terhadap bobot jantung, rempela, usus, dan limpa. 

Nilai IOFCC dalam penelitian ini tidak dipengaruhi oleh pemberian JDG dalam air 

minum, namum ada kecenderungan meningkat dengan meningkatnya level JDG dalam air 

minum. 

 

KESIMPULAN 

 

Beratpotongan karkas,yaitupaha,dada, punggung, dan sayap ayam kampung super yang 
diberiyang diberi JDG dalam air minumdalam kisaran beratstandarpenampilan ayamkampung 
super. Demikian juga dengan bobot jantung, rempela dan pankreas, kecuali bobot hati. 

Lemakabdominalyangtersebardisekitarperut tidak nyata berbedadenganmeningkatnya level 
pemberian JDG dalam air minum. Nilai IOFCC juga tidak terpengaruh dengan meningkatnya 

pemberian JDG. Berdasarkan hasilpenelitianini,juice daun gediyang ditambahkan sampai30 
ml/L air minummemberikan responyangbaikterhadap perkembangan bagian-bagiantubuhayam 

kampung super. 
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Abstrak 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi pengaruh pembatasan pakan 

pada periode starter 2 strain ayam pedaging yang berbeda terhadap potongan komersial daging. 

Penelitian dilakukan terhadap 240 ekor ayam pedaging umur sehari dengan rataan bobot badan 

strain Lohman sebesar 44.16±3.72 gram dan strain Cobb sebesar 45.79±3.95 gram, 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap pola Faktorial 2x4 dengan 3 ulangan. Sebagai faktor A 

adalah strain ayam, yaitu A1 strain Lohman, dan A2 strain Cobb. Faktor B adalah mulainya 

aplikasi pembatasan pakan sebanyak 20% selama 8 hari, yaitu B0 tanpa pembatasan, B1 = 

dimulai pada hari ke-8, B2 = dimulai pada hari ke-11, dan B3 = dimulai pada hari ke-14. 

Terdapat 8 kombinasi perlakuan. Pakan diberikan ad libitum sebelum dan setelah aplikasi 

pembatasan sampai hari ke 35. Interaksi nyata ditunjukkan oleh peubah persentase karkas dan 

persentase punggung. Bobot potong, persentase karkas, persentase dada, persentase sayap dan 

persentase punggung dipengaruhi sangat nyata oleh strain, sedangkan pesentase paha 

dipengaruhi secara tidak nyata oleh strain. Bobot potong, persentase karkas dan dada untuk 

strain Lohman lebih tinggi dibandingkan dengan Cobb. Persentase sayap dan persentase 

punggung Cobb lebih tinggi dibandingkan dengan Lohman. Pengaplikasian pembatasan pakan 

pada periode starter strain Lohman lebih baik dilihat dari persentase potongan komersial. 

Keywords:Pembatasan pakan, Potongan komersial, Lohman, Cobb. 

1. PENDAHULUAN 

Pendahuluan. Salah satu karakteristik dari hidup adalah bertumbuh, dan bertumbuh 

merupakan peristiwa asimilasi. Definisi yang sangat sederhana dari pada pertumbuhan ialah 

adanya perubahan yang dapat diamati, diukur berupa panjang, isi atau masa (Benevent, 1981). 

Selanjutnya dikatakan bahwa perubahan yang terjadi pada suatu organ/ jaringan atau organisme 

mahluk hidup adalah sebagai manifestasi dari perubahan-perubahan nilai dari unit terkecil yaitu 

sel yang mengalami perubahan baik jumlah sel (hyperplasia) maupun pembesaran sel 

(hypertropia). Pada dasarnya perbanyakan sel terjadi pada organ/jaringan tubuh diawal periode 

kehidupan (pre natal) yang diikuti oleh pembesaran sel pada periode post natal sesuai dengan 

hirarki, karakter dan ukuran dari masing masing sel, sehingga pertumbuhan dapat berdampak 

pada kenaikan berat organ atau jaringan komponen karkas (tulang, otot, lemak). Robelin (1979) 

menemukan bahwa  laju atau kecepatan pertumbuhan bervariasi tergantung sifat genetis dan 

faktor lingkungan (manajemen, makanan, penyakit), demikian menurut Prudhon et al. (1978) 

sex dan ras mempengaruhi pertumbuhan relatif dari jaringan pembentuk karkas. Produksi 

daging yang dihasilkan oleh setiap jenis dan individu ternak bervariasi oleh karena faktor 

kecepatan tumbuh yang berbeda dan berdampak pada nilai ekonomis dari masing masing 

individu dan jenis ternak. Seleksi spesifik ayam pedaging dengan laju pertumbuhan yang cepat 

pada industri perunggasan menghasilkan strain dengan bobot badan yang tinggi dengan masa 

mailto:jolalondok_unsrat@yahoo.com
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pemeliharaan yang singkat. Efek seleksi tergambar dalam pola pertumbuhan, metabolisme, 

fungsi endokrin dan sistem imun yang pada akhirnya juga berhubungan dengan tingkat 

kematian serta kesejahteraan ternak yang tumbuh sangat cepat. Dalam 5 minggu bobot badan 

ayam dapat mencapai 50 kali bobot awal. Hal ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa 

dari segi genetik serta perbaikan kualitas pakan. Pertumbuhan yang cepat cenderung 

menghasilkan perlemakan atau penimbunan lemakpada ayam pedaging karena tingginya nafsu 

makan (Jahanpour et al., 2015). Menurut Benevent (1981) ada dua aspek pokok yang ingin 

dicapai dari tujuan produksi ternak potong yaitu aspek kuantitatif didalamnya dapat diukur dari 

ritme, keragaan reproduksi, kecepatan pertumbuhan dan aspek kualitatif yaitu hasil perubahan 

dari masing-masing organ atau jaringan pembentuk karkas. Selanjutnya dikatakan bahwa 

kualitas karkas dipengaruhi oleh proporsi organ yang tinggi nilai biologisnya (edible meat % in 

carcass) dan proporsi dari masing-masing organ atau jaringan utama karkas (tulang, otot dan 

lemak) dan secara khusus ekses lemak dapat mengurangi kualitas karkas (Tulung, 1999). 

Pertumbuhan kompensasi merupakan suatu potensi genetik dari individu ternak dimana baik 

pertambahan dan pembesaran sel dapat terjadi setelah satu periode tertentu setelah ternak 

mengalami pembatasan makanan organisme mengalami defisit makanan (Benevent, 1981). 

Pentingnya pertumbuhan kompensasi ternak yang mengalami pembatasan makanan (feed  

restriction) akan sangat ditentukan oleh lamanya dan beratnya pembatasan makanan. Secara 

nyata beratnya pembatasan makanan dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas pakan yang 

diberikan dan lama periode kompensasi setelah mengalami pembatasan pakan. Keberhasilan 

produk dari pertumbuhan kompensasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor umur ternak saat 

dilakukan pembatasan makanan. Menurut Butzen et al. (2013), program pembatasan pakan pada 

awal hidup ayam pedaging merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi masalah yang 

berhubungan dengan cepatnya laju pertumbuhan. Keunggulan penerapan pembatasan pakan 

pada ayam pedaging di awal kehidupannya dapat memberikan indeks produksi lebih tinggi 

dibandingkan dengan kontrol dengan biaya pakan yang lebih rendah 3.28%. (Azis et al., 2010). 

Novele (2009) mengatakan bahwa pembatasan pakan 77% ad libitum dan 50% ad libitum 

dengan periode pembatasan pada umur 5,7 dan 9 hari mempunyai nilai kecernaan nitrogen dan 

retensi nitrogen lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian pakan ad libitum. Dengan 

pengurangan konsumsi pakan, ungags dapat mengurangi konsumsi energy dan deposisi lemak 

karkas pada umur pasar (Bortoluzzi et al., 2013).  

Rangkaian penelitian untuk mempelajari pengaruh pembatasan konsumsi pakan (feed 

restriction) dan respons ternak terhadap pertumbuhan kompensasi(compensatory growth) dari  

ayam pedaging dengan tujuan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan (feed efficiency), serta 

kualitas karkas telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Pembatasan jumlah makanan sampai 70% 

selama 6 dan 9 hari memberikan efisiensi penggunaan pakan yang berbeda. Londok et al. 

(2012) melakukan pembatasan pakan sebanyak 10% dari ransum dasar yang diaplikasikan 

selama 7 hari, menurunkan konsumsi, serta pertambahan berat badan namun tidak 

mempengaruhi efisiensi penggunaan ransum, dan mampu memperbaiki kualitas karkas. 

Selanjutnya pembatasan pakan sampai 20% memberikan konversi pakan terbaik. Tulung et al. 

(2015) melakukan penelitian level serat kasar (sampai 10%) serta lama pemberian (sampai 16 

hari). Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya interaksi antara kedua faktor tersebut terhadap 

performans pedaging. Toleransi ayam pedaging terhadap lamanya pemberian pakan hanya 

sampai 8 hari dengan kadar serat kasar sampai 10% dalam ransum dilihat dari konsumsi, 

pertambahan berat badan serta efisiensi penggunaan ransum. Lama pemberian pakan sampai 16 

hari cenderung menurunkan berat karkas dan lemak abdomen namun belum mempengaruhi 

kadar kolesterol serum, berat organ dan alat pencernaan. Pembatasan pakan merupakan program 

pemberian pakan pada ternak secara terbatas pada umur dan periode tertentu (Santoso, 1999). 

Program pembatasan pakan (restricted feeding) merupakan salah satu strategi yang diajukan 
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sebagai metode untuk mengurangi dampak akibat konsumsi pakan berlebihan pada sistem 

pemberian pakan ad libitum. Inkonsistensi mengenai umur mulai diterapkan dan lama 

pembatasan pakan masih ditemukan dalam sejumlah laporan. Program pembatasan pakan di 

awal periode pertumbuhan menunjukkan adanya indikasi penurunan lemak karkas dan 

memperbaiki efisiensi penggunaan pakan (Al-Taleb 2003). (Zulfanita et al., 2011) menyatakan 

bahwa penelitian yang telah dilakuakan pada ayam pedaging yang dibatasi pakannya 

menghasilkan efisiensi pakan, menurunkan kandungan lemak tubuh, meningkatkan bobot badan 

akhir serta menekan biaya pakan. Ayam pedaging dengan pembatasan pakan dalam periode 

yang pendek mempunyai kemampuan untuk mengejar ketinggalan pertumbuhan bobot badan 

setelah masa pemberian pakan secara normal kembali (Yu and Robinson, 1992). 

Karkas unggas adalah bagian dari ternak unggas yang diperoleh dengan cara disembelih 

secara halal dan benar, dicabuti bulunya, dikeluarkan jeroan dan abdominalnya, dipotong kepala 

dan leher serta kedua kakinya sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia 

(Standar Nasional Indonesia 2009). Karkas merupakan hasil utama pemotongan ternak yang 

memiliki nilai ekonomis yang tinggi (Soeparno, 1992). Selanjutnya dikatakan bahwa karkas 

ayam pedaging adalah daging bersama tulang hasil pemotongan, setelah dipisahkan dari kepala 

sampai batas pangkal leher dan dari kaki sampai batas lutut serta dari isi rongga perut ayam. 

Produksi karkas sangat di pengaruhi oleh bobot hidupnya, dimana peningkatan bobot hidup 

biasanya akan diikuti dengan peningkatan bobot karkasnya. Potongan komersial dibagi menjadi 

beberapa bagian,  yaitu bagian dada (breast), paha utuh (whole chiken leg) paha atas (thigh), 

paha bawah (drumstik), sayap (wing) dan punggung. Persentase dada diharapkan mempunyai 

nilai yang jauh lebih tinggi dari persentase potongan komersial lainnya. Sebab persentase bagian 

dada menjadi indikator kualitas karkas pada ayam pedaging, karena bagian ini dikenal lebih 

lunak dagingnya dan mempunyai kandungan lemak yang rendah.  

 

Pembatasan pemberian pakan merupakan program untuk memberikan pakan pada ternak 

sesuai dengan kebutuhan hidup pokoknya pada umur dan periode tertentu. Banyak masalah 

yang cukup serius dengan sering muncul pada pemeliharaan ayam pedaging terutama di daerah 

tropis, seperti kematian pada akhir pemeliharaan, perlemakan yang banyak, dan kelainan pada 

kaki. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

pembatasan pakan, apakah dilakukan diawal pertumbuhan ataupun di masa akhir pertumbuhan 

(Aziz et al., 2011). Menurut Mahmood et al. (2007) bahwa pembatasan pakan tidak mempunyai 

dampak yang buruk terhadap karakteristik karkas yang dihasilkan. Pembatasan pakan pada 

berbagai frekuensi pemberian diharapkan dapat meningkatkan produksi karkas. 

METODE PENELITIAN. 

Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan 200 ekor ayam pedaging unsex umur 

sehari yang dipelihara dalam kandang brooder selama 7 hari, kemudian pada hari ke 8, 

bersamaan dengan aplikasi perlakuan, ternak ditimbang bobotnya dan diambil 120 ekor ayam 

pedaging yang dipilih seragam bobot badannya dan ditempatkan ke dalam kandang kawat sesuai 

jumlah unit percobaan. Terdapat 24 unit percobaan yang masing-masing ditempati oleh 5 ekor 

ayam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

pola perlakuan Faktorial 2x4 dengan 3 ulangan (Kusriningrum, 2010). Sebagai faktor A adalah 

strain ayam, yaitu A1 adalah strain Lohman dan A2 adalah strain Cobb. Sebagai faktor B adalah 

pembatasan pakan sebesar 20% yang dilakukan selama 8 hari dimulai pada hari yang berbeda 

yaitu B0 adalah tanpa pembatasan, B1 adalah pembatasan pakan dimulai pada hari ke-8, B2 

adalah pembatasan pakan dimulai pada hari ke-11, dan B3 adalah pembatasan pakan dimulai 

pada hari ke-14. Terdapat 8 kombinasi perlakuan yang diaplikasikan pada 24 unit percobaan 

yang terdiri dari 5 ekor ayam. Pakan yang digunakan adalah pakan komersial BR 21-E untuk 

strain Lohman, dan CP-11 dan CP-12 untuk strain Cobb dengan kandungan protein 20-22% dan 
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energi metabolis 2900-3180 kkal kg
-1

 sesuai periode hidup ayam. Standar pemberian pakan per 

hari sesuai kebutuhan ayam pedaging yang disarankan untuk kedua strain tersebut. Pakan 

disediakan ad libitum sebelum dan setelah aplikasi pembatasan pakan sampai hari ke 35. Pada 

akhir penelitian ayam dipuasakan selama 8 jam (sepanjang malam) dan keesokan paginya 

dilakukan penyembihan ayam untuk pengukuran peubah. Penyembelihan dilakukan terhadap 1 

ekor ayam pedaging untuk setiap satuan percobaan Pemotongan dilakukan pada bagian leher 

dengan cara memotong esophagus, pembuluh darah vena jugularis, trakea dan arteri karotidae. 

Setelah dipotong ayam di gantung dengan kepala mengarah ke bawah supaya darah dapat keluar 

dengan cepat dan sempurna. Setelah itu ayam disiram dengan air bersih, di celup ke dalam air 

panas 60 
o
C selama 45-60 detik kemudian di lakukan pencabutan buluh secara manual. Setelah 

itu dilakukan pengeluaran organ dalam (hati, usus, rempela, jantung) dan pemisahan organ 

imunitas yaitu organ timus, limpa, dan bursa fabrisius, serta dipotong bagian kepala, leher, dan 

ceker. Selanjutnya dapat dihitung persentase karkas yaitu dengan cara menghitung bobot karkas 

dan dilakukan potongan komersial serta penimbangan bagian-bagian yang terdiri dari dada, 

paha, sayap, dan punggung. Apabila terdapat perbedaan nyata antar kombinasi perlakuan dan 

interaksinya atau paling sedikit satu kombinasi perlakuan dan interaksinya berbeda nyata, 

dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur (BNJ). 

HASIL DAN PEMBAHASAN. 

Hasil dan Pembahasan. Rataan karakteristik karkas 2 strain ayam pedaging yang 

mendapat perlakuan pembatasan pakan sebesar 20% selama 8 hari dan dimulai di hari berbeda 

pada periode starter dipresentasikan pada Tabel 1. Terdapat interaksi nyata (P<0.01) antar 

perlakuan terhadap peubah persentase karkas dan nyata (P<0.05) terhadap persentase potongan 

komersial punggung. Ayam percobaan strain Lohman nyata (P<0.01) lebih tinggi 7.42% dan 

4.99% masing-masing untuk peubah bobot potong dan persentase dada dibandingkan dengan 

strain Cobb. Sedangkan untuk persentase sayap strain Lohman nyata (P<0.01) lebih rendah 

8.74% dibandingkan dengan strain Cobb. Kombinasi perlakuan memberikan perbedaan yang 

tidak nyata (P>0.05) pada peubah persentase paha. 

Strain ayam pedaging sangat nyata (P<0.01) mempengaruhi bobot potong, persentase 

bobot dada (persentase bobot dada terhadap bobot karkas) dan persentase sayap ayam 

percobaan, namun tidak ditemukan interaksi antara strain dan mulainya pembatasan pakan. 

Bobot potong dan persentase bobot dada strain Lohman sangat nyata (P<0.01) lebih tinggi 

dibandingkan dengan strain Cobb. Bobot potong dan persentase bobot dada tertinggi 

ditunjukkan oleh ayam pedaging strain Lohman tanpa pembatasan pakan sebesar 20% selama 8 

hari, dan yang terendah ditunjukkan oleh ayam pedaging strain Cobb yang dibatasi pakannya 

mulai pada hari ke-11. Sebaliknya persentase sayap ayam percobaan strain Cobb sangat nyata 

(P<0.01) lebih tinggi dibandingkan dengan strain Lohman. Persentase bobot sayap tertinggi 

ditunjukkan oleh ayam pedaging strain Cobb dengan pembatasan pakan sebesar 20% selama 8 

hari yang dimulai pada hari ke-11, dan yang terendah ditunjukkan oleh ayam pedaging strain 

Lohman yang dibatasi pakannya mulai pada hari ke-14. Persentase paha ayam percobaan baik 

strain Cobb, Lohman maupun mulainya aplikasi pembatasan pakan 20% selama 8 hari 

memperlihatkan perbedaan yang tidak nyata (P>0.05). Pada dasarnya perbanyakan sel terjadi 

pada organ/jaringan tubuh diawal periode kehidupan (pre natal) yang diikuti oleh pembesaran 

sel pada periode post natal sesuai dengan hirarki, karakter dan ukuran dari masing masing sel, 

sehingga pertumbuhan dapat berdampak pada kenaikan berat organ atau jaringan komponen 

karkas (tulang, otot, lemak) (Benevant, 1981). Robelin (1979) menemukan bahwa  laju atau 

kecepatan pertumbuhan bervariasi tergantung sifat genetis dan faktor lingkungan (manajemen, 

makanan, penyakit), demikian menurut Prudhon et al. (1978) sex dan ras mempengaruhi 

pertumbuhan relatif dari jaringan pembentuk karkas.  
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Tabel 1. Bobot Potong dan Potongan Komersial Ayam Pedaging Strain Berbeda serta Mulai 

Pembatasan Pakan yang Berbeda
1
 

Peubah Strain 
Mulai Pembatasan 

Rataan Tanpa 

Pembatasan 
hari ke-8 hari-ke11 hari ke-14 

Bobot 

Potong 
  

Lohman 2151.00±29.14 1997.33±102.59 1917.00±25.63 1878.33±88.92 1985.92±43.48
A 

Cobb 1845.67±42.17 1891.67±19.15 1803.33±29.34 1854.00±40.10 1848.67±8.63
B 

Rataan 1998.33±72.02 1944.50±52.13 1860.17±30.81 1866.17±43.96   
Persentase 

Karkas 

(%) 
  

Lohman 79.50±0.91
AB 75.22±2.82

B 85.71±0.11
A 85.74±1.23

A 81.54±0.94 

Cobb 77.16±0.24
B 76.65±0.48

B 73.06±2.79
B 74.93±0.59

B 75.45±0.52 

Rataan 78.33±0.67 75.94±1.32 79.38±3.09 80.33±2.49   

Persentase 

Dada (%) 
  

Lohman 37.12±1.09 37.77±1.70 34.90±0.66 35.83±2.38 36.40±1.05
A 

Cobb 36.37±0.25 34.08±0.69 33.84±1.08 34.39±0.45 34.67±0.45
B 

Rataan 36.74±0.38 35.92±1.84 34.37±0.53 35.11±0.72   

Persentase 

Paha (%) 
  

Lohman 26.87±0.98 26.10±1.04 29.12±0.71 22.05±4.40 26.04±1.26 

Cobb 26.92±0.49 28.28±0.26 27.76±0.51 27.79±0.27 27.69±0/27 

Rataan 26.90±0.02 27.19±1.09 28.44±0.68 24.92±2.87   

Persentase 

Sayap (%) 
  

Lohman 9.25±0.17 9.10±0.33 9.45±0.32 8.78±0.07 9.15±0.14
B 

Cobb 9.77±0.24 9.93±0.12 10.08±0.22 10.04±0.06 9.95±0.06
A 

Rataan 9.51±0.26 9.51±0..42 9.76±0.31 9.41±0.63   

Persentase 

Punggung 
  

Lohman 20.65±1.01
ab 18.08±0.26

b 19.79±0.38
ab 20.00±0.61

ab 19.63±0.16 

Cobb 19.44±0.32
ab 21.11±0.44

ab 20.76±1.05
a 20.69±0.37

ab 20.50±0.37 

Rataan 20.04±0.60 19.59±1.51 20.28±0.49 20.35±0.34   
1
Nilai rataan dari 3 ulangan, Nilai diekspresikan sebagai Mean±SEM, huruf (A-B) pada baris 

dan kolom menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0.01), huruf (a-b) pada baris dan kolom 

menunjukkan perbedaan nyata (P<0.05), huruf (A-B) pada kolom menunjukkan perbedaan 

sangat nyata (P<0.01). 

 

Strain ayam pedaging yang mendapat perlakuan pembatasan pakan sebesar 20% selama 8 

hari dan dimulai di hari berbeda pada periode starter serta interaksi keduanya sangat nyata 

(P<0.01) mempengaruhi persentase karkas dan persentase punggung ayam percobaan. Pada saat 

perbedaan strain dan pembatasan pakan sebesar 20% selama 8 hari dimulai di hari berbeda 

menunjukkan interaksi yang nyata, maka perbedaan strain bergantung pada pembatasan pakan 

sebesar 20% selama 8 hari dimulai di hari berbeda, demikian sebaliknya. Urutan respons ayam 

percobaan terhadap persentase karkas dari yang tertinggi sampai yang terendah ditemukan pada 

kombinasi perlakuan strain Lohman dengan aplikasi pembatasan pakan mulai pada hari ke-14, 

strain Lohman dengan aplikasi pembatasan pakan mulai pada hari ke-11, strain Lohman tanpa 

pembatasan pakan, strain Cobb tanpa pembatasan pakan, strain Cobb dengan aplikasi 

pembatasan pakan mulai pada hari ke-8, strain Lohman dengan aplikasi pembatasan pakan 

mulai pada hari ke-8, strain Cobb dengan aplikasi pembatasan pakan mulai pada hari ke-14, dan 

yang terrendah ditunjukkan pada kombinasi perlakuan strain Cobb dengan aplikasi pembatasan 

pakan mulai pada hari ke-11. Kombinasi perlakuan strain Lohman dengan aplikasi pembatasan 

pakan mulai pada hari ke-11 dan hari ke-14 sama pengaruhnya lebih tinggi terhadap persentase 

karkas. Perbedaan strain ayam pedaging yang mendapat perlakuan pembatasan pakan sebesar 

20% selama 8 hari dan dimulai di hari berbeda pada periode starter memperbaiki potongan 

komersial ayam percobaan. Terdapat indikasi bahwa strain Lohman lebih baik respon 

pembatasan pakan pada periode starter dibandingkan dengan strain Cobb. Komposisi karkas 
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dipengaruhi oleh bobot hidup, jenis kelamin, kandungan nutrisi dalam pakan, serta program 

pemberian pakan. (Lesson & Summers, 2008). Jumlah daging yang dihasilkan dari karkas, 

seperti halnya kualitas daging dan produk daging, dipengaruhi oleh faktor genetik, termasuk 

spesies, bangsa, tipe dan individu ternak, serta lingkungan termasuk faktor fisiologi dan nutrisi 

(Soeparno, 2011). Karkas terdiri atas jaringan-jaringan otot daging, lemak, tulang, dan 

komponen-komponen residu, antara lain tendon, jaringan ikat, pembuluh darah, serta saraf. 

Rasio antara bobot karkas dan bobot potong hidup, yang dinyatakan dalam persen, disebut 

persentase pemotongan atau persentase karkas (Soeparno, 2011). Komponen karkas yang paling 

mahal adalah daging dan bagian terbesar daging terdapat di bagian dada, sehingga besarnya 

dada dijadikan ukuran untuk memperbandingkan kualitas daging pada pedaging (Muchtadi et 

al., 2010). Persentase karkas ayam percobaan yang mendapat perlakuan pembatasan pakan 

sebesar 20% selama 8 hari dan dimulai di hari berbeda pada periode starter,sesuai dengan 

rekomendasi untuk strain Lohmann sebesar 70%, untuk bobot badan pada minggu kelima 

sebesar ±1.8 kg (Lohmann Meat, 2007), dan strain Cobb sebesar 72% untuk bobot badan pada 

minggu kelima sebesar ±1.8 kg (Pedaging Performance and Nutrition Supplement, 2015). 

Menurut Soeparno (2011) persentase karkas ayam pedaging adalah 68-72%.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan. Pengaplikasian pembatasan pakan pada periode starter strain Lohman lebih baik 

reponsnya dilihat dari bobot potong, persentase karkas, dan persentase dada, sedangkan 

terhadap persentase sayap dan persentase punggung strain Cobb lebih baik dibandingkan 

dengan strain Lohman.  
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ABSTRAK 

Pakan adalah kebutuhan terpenting dalam usaha peternakan sehingga biaya pakan akan 
menentukan biaya produksi. Untuk mengurangi biaya produksi diperlukan bahan baku yang 

murah, mudah diperoleh dan memiliki nutrisi yang cukup.Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui penggunaan tepung daun sukun sebagai campuran pakan itik dan untuk 

meningkatkan jumlah pakan.Penggunaan kandang dalam penelitian ini berjumlah 3 kandang, 
1 kandang dengan penambahan 
6%tepungdaunsukun,1kandangdenganpenambahan9%tepungdaunsukun,1kandangdenganpen

ambahan 12% tepung daun sukun. Untuk setiap kandang perlakuan diisi dengan 25 ekor 
itikpeking.Pakan diberikan 2 kali, yaitu pagi hari pada pukul 06.00 dan sore hari pukul 16.00 

WIB. Itik yang 
digunakanberumur15hari,dimanaitikinitelahmemasukifasepertumbuhan.Sedangkanuntukpeni

mbangan dilakukan setiap minggu untuk mengetahui peningkatan bobot badanitik.Hasil 
penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan (P>0,05) pada penambahan 

tepungdaunsukun6%,9%dan12%.Untukkonsumsiitikpekingmeningkatdariminggukeminggu,s
ehingga dengan konsumsi itik memenuhi kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang. Ransum 

yang diberi tepung daun sukun dapat menurunkan jumlah ransum konsentrat dengan 
penambahan tepung daun sukun hingga12%.Berdasarkan penelitian dengan tepung daun 
sukun pada itik peking sebagai berikut konsumsi tertinggi 1200 gram / ekor, bobot badan 

tertinggi 1510 gram / ekor dan konversi  0,79. 

 

Kata kunci: Itik peking, Tepung  daun  sukun, Perfoman 

PENDAHULUAN 

Pakan merupakan kebutuhan yang paling utama dalam usaha peternakan , dimana 

dalam pemeliharaan secara intensif biaya pakan mencapai 70% sehingga biaya pakan sangat 

menentukan biaya produksi. Agar dapat menekan biaya produksi diperlukan bahan baku yang 

harga murah, mudah didapat dan mempunyai nilai gizi yang baik. Dalam membuat pakan itik 

banyak bahan local yang dapat digunakan. Pembuatan pakan harus memperhatikan 

ketersediaan bahan, kandungan gizi bahan, kebutuhan gizi ternak dan harga bahan itu sendiri. 

Salah satu bahan pakan local adalah daun sukun. Menurut (Elly, 2016), penambahan tepung 

daun sukun 9% dalam pakan itik jantan tegal menghasilkan pertambahan berat badan yang 

tinggi.Untukitudiperlukantentangpenelitianyangdapatmenghasilkancampuranpakan itik 

pedaging cepat dipotong sehingga bisadijual.Tujuan penelitian adalah formulasi bahan 

campuan pakan daun sukun untuk meningkatkan jumlah pakan. 

 

METODEPENELITIAN 

Penelitian menggunakan ternak itik Peking yang berumur 15 hari sebanyak 75 

ekor.PakanyangdigunakanadalahBR1dantepungdaunsukun.Alat:Tempatpakandan minum 

sertatimbangan. Analisis yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap [RAL} 

mailto:ernayuniati69@yahoo.com
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Konsumsi Itik Peking 
1500 
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0 

minggu 1 minggu 2 minggu 3 minggu 4 minggu 5 

P1 P2 P3 

Model matematika Rancangan Alat Lengkap (RAL) adalah sebagai berikut: Yij = µ + 

α + Ɛij 

Keterangan : 

 

I : 1,2,3,…p (jumlah perlakuan) dan j = 1,2,3…,1(jumlahulangan) Yij

 : Nilai pengamatan pada suatupercobaan 

1 : Nilai tengahumum 
αi : Pengaruh perlakuan taraf kei 

 Ɛij : Galat percobaan pada suatu percobaan ulangan ke - jperlakuanke-i  

 

Datayangdiperolehdandianalisadenganmenggunakansidikragam.Jika(P>0, 
05 ) maka dilakukan uji BNT, ( Suhaimi, 2001 ) Perlakuan yang diamati sebagai berikut : 

P1 = 6% daun sukun + 94% ransum P2 = 9% daun sukun + 91% ransum P3  = 12% daun sukun 

+ 88% ransum 

Masing-masing perlakuan diulang 5 kali. Tiap ulangan berisi 5 ekor itik Apabila ada 

perbedaan dilanjut dengan uji Duncan. 

Parameter Penelitian 

1. KonsumsiRansum 

2. Pertambahan BobotBadan 
3. KonversiRansum 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

KONSUMSI RANSUM 
Konsumsi ransum merupakan jumlah ransum yang diberikan dikurangi dengan ransum yang 

tersisa. Dapat dilihat pada grafis dibawah ini: 

 

Grafik 1. Konsumsi  Itik Peking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

P1=Peking 6%; P2=Peking 9%; P3=Peking 12%; 

 

Padagrafik1.Dalamperlakuanrataankonsumsiitikpekingpadaminggu1itikmasih 

menyesuaikandenganlingkunganmaupundenganransumyangditambahkandengandaun sukun 

untuk menaikkan daya suka/palabilitas ternak itik peking, minggu 1 itik masih stabil/sesuai 

denganpemberian. 
Minggu2itikpekingdiperolehpersentertinggipadaperlakuanP3yaitupenambahan daun 

sukun sebanyak 12% kemungkinan minggu 2 daya suka/palabilitas bisa meningkat sehingga P3 

dengan penambahan 12% konsumsi jugameningkat. 
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Minggu3itikpeking,P1,P2,P3konsumsirelatifsama.Kemungkinanpadaminggu 3 jumlah 

perlakuan pada saat itik peking dipengaruhi oleh lingkungan seperti cuacanya baik sehingga 

dari semua perlakuan mengalami kesamaan dalamkonsumsinya. 

Minggu 4 itik peking dari perlakuan P1 rerata konsumsi untuk perlakuan P1, P2, P3 

berturut-turut 1021,43; 1025; 1028,57 gram. Dan yang paling banyak konsumsinya adalah 

diperlakuan P3 yaitu dengan penambahan daun sukun 12%. Dimana itik sudah mulai mengalami 

pertumbuhan yang berbeda dan kebutuhan tubuhnya pun juga mengalami perbedaan. Anggorodi 

(1980) menyatakan konsumsi pakan dipengaruhi oleh besar dan bangsa, suhu sekitar, fase 

produksi, perkandangan, derajat kepadatan, tersedianya air bersih, tingkat penyakit dalam 

kelompok, kandungan energi dalam pakan. 

Sedangkan diminggu 5 konsumsinya yang paling sedikit adalah itik yang dikandang P1 

dan yang konsumsinya paling banyak adalah itik yang berada dikandang P3, kemungkinan 

dikandang yang diperlakuan penambahan 12% ini memang memerlukan 

konsumsilebihbanyakuntukmemenuhikebutuhantubuhnyadanitikyangdiperlakuanini sudah 

mulai beradaptasi dengan pakannya. Aroma, rasa dan tekstur sangat mempengaruhi palabilitas 

pakan (Sudiyono dan Purwatri,2007). 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian daun sukun dalam konsumsi itik peking maka 

dilakukan analisis sidik ragam. Dari hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa 

penambahan6%,9%dan12%daunsukundalamransumtidakberpengaruhnyata(P>0,05) terhadap 

konsumsi ransum itik peking. Pemberian ransum yang diberi penambahan daun sukun bisa 

menurunkan jumlah ransum konsentrat sehingga dapat ditambahkan 12% dari daun sukun. Itik 

yang diberi penambahan daun sukun sehingga itik bisa meningkatkan selera  konsumsinya..  

Hal ini  sesuai  dengan pendapat Wahyu  (1992) bahwa  konsumsi ransum dipengaruhi oleh 

iklim, kesehatan, palabilitas ransum, bentuk ransum serta bobot badan. 

 

PERTAMBAHAN BOBOT BADAN 

Pertambahanbobotbadandihitungberdasarkanberatakhirminggudikurangidengan berat 

awal minggu yang dihitung tiap minggunya. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini: 

 

Grafik .2. Bobot Itik Peking 

 

 
Keterangan: 

P1=Peking 6%; P2=Peking 9%; P3=Peking 12%; 

 

 

Bobot Badan Itik Peking 
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1   Konversi ItikPeking  

0.5 

0 

minggu 1 minggu 2 
P1 

minggu 3 
P2 

minggu 4 
P3 

minggu 5 

 

Berdasarkan grafik 2. terlihat bahwa perlakuan P1 paling sedikit bobot badannya, sebab 

diperlakuanP1denganpenambahan6%didapatkanbobotbadanpalingrendah,dibanding dengan 

bobot badan yang lainnya. Kemudian disusul dengan perlakuan P2 dan P3 penambahan daun 

sukun 9% dan 12%. Pertambahan bobot badan dihitung setiap minggu berdasarkan bobot badan 

akhir dikurangi bobot badan awal persatuan waktu dalam satuan g/ekor/minggu. Sehingga dapat 

dilihat rerata bobot badan hasil penelitian itik pekingtidak berpengaruh nyata (P>0,05). Tidak 

adanya pengaruh yang tidak nyata dipengaruhi oleh tipe ternak itik peking pada waktu 

penelitian sedangkan cuaca tidak menentu, terkadang panas dan terkadang hujan, dan pada saat 

penelitian itik peking juga sering sekali mengalami stress. Pertambahan bobot badan 

dipengaruhi oleh tipe ternak, suhu, lingkungan, jenis kelamin dan gizi yang ada dalam ransum 

(Nazaruddin,1994). 

Persentase bobot badan dari minggu ke minggu mengalami peningkatan yang berbeda- 

beda. Hal ini sesuai dengan pendapat (Jull, 1982) menyatakan bahwa persentase kenaikan 

bobotbadandariminggu kemingguberikutnyaselamaperiode-periodepertumbuhantidak sama. 

Kecepatan pertumbuhan dipengaruhi oleh genetik (strain), jenis kelamin, 

lingkungan,manajemen,kualitasdankuantitasransumyangdikonsumsi.Halinididukung (Wahyu, 

1992) bahwa tingkat konsumsi ransum berpengaruh terhadap bobot badan mingguan. Tingkat 

konsumsi ransum yang rendah akan mengakibatkan zat-zat nutrisi makanan yang terkonsumsi 

juga rendah sehingga mengakibatkan pertumbuhan yang tidak optimal yang menyebabkan 

penurunan bobot badan. Untuk lokasi perkandangan sudah jauh dari keramaian, dengan harapan 

itik tidak mengalami stress tetapi pada saat penelitian itik peking tetap mengalami stress. 

Mungkin pengaruh pada saat dilakukan penimbangan setiap minggunya. Menurut (Sandhy, 

2000) lokasi untuk peternakan harus jauh dari keramaian dan jauh dari pemukiman penduduk. 

TidakhanyaituDODharusdipilihdariindukanyangbagus,sehinggaakanbaikpuladalam 

pertumbuhannya. Menurut (Anwar, 2005) bibit itik yang dihasilkan haruslah berasal dari induk 

itik pilihan untuk mencapai bibit itik yang mempunyai pertumbuhan yang cepat khususnya 

untuk itik pedaging.  

 

KONVERSI RANSUM 

Konversi ransum dihitung dengan membandingkan jumlah ransum yang 

dikonsumsi 

denganpertambahanbobotbadanyangdidapatsetiapminggunya.Dapatdilih

atpadagrafik dibawahini: 

 

Grafik 4.3 Konversi ransum Itik Peking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: P1=Peking 6%; P2=Peking 9%; P3=Peking 12%; 
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Berdasarkan grafik 3. terlihat bahwa di minggu 1 konversi itik 

peking yang 

terendahadadiperlakuanP3dimanadiperlakuaninidiberitambahandauns

ukunsebanyak 12%, dimana dengan pemberian daun sukun 12% ini 

konsumsi sebanding dengan pertambahan bobot badan sehingga 

konversinya lebih sedikit dibandingkan dengan 

perlakuanyanglainkarenamengalamipertambahanbobotbadanyanglebi

hbaikdibanding dengan perlakuan P1 dan P2. Sehingga dengan 

konversi yang rendah maka penambahan daun sukun tersebut secara 

ekonomis lebih efisien. Tatalaksana, kualitas ransum, dan penggunaan 

bibit yang baik juga dapat berpengaruh (Yunus,1991). 

Minggu 2 konversi itik peking dari masing-masing perlakuan 

P1, P2 dan P3 yaitu 0,69; 0,64 dan 0,6. Dimana konversi terendah ada 

diperlakuan P3 yaitu 0,6 gram, dimana 

P3inidalamperlakuannyaditambahkandaunsukunsebanyak12%.Kemud

iandisusuloleh perlakuan P1 kemudian P2. (Jull, 1982) yang 

menyatakan bahwa persentase kenaikan 

bobotbadandariminggukemingguberikutnyaselamaperiode-

periodepertumbuhantidak sama, kecepatan pertumbuhan dipengaruhi 

oleh generasi (strain), jenis kelamin, lingkungan, manajemen, kualitas 

dan kuantitas ransum yangdikonsumsi. 

Minggu 3 terlihat bahwa konversi terendah ada di perlakuan 

P3, dimana dalam perlakuan P3 ini ditambahkan daun sukun sebanyak 

12% dan tertinggi ada diperlakuan P1 dimana dalam perlakuan ini 

ditambahkan daun sukun sebanyak 6%. Sehingga dengan konversi 

lebih sedikit maka dengan penambahan daun sukun sebanyak 12% ini 

lebih efisien. Hal ini sesuai dengan pendapat North (1990) yang 

menyatakan bahwa nilai 

konversipakankecilsemakinefisienkarenakonsumsipakannyadigunaka

nsecaraoptimal untukpertumbuhan. 

Minggu 4 untuk konversi terlihat bahwa itik peking didalam 

perlakuan konversi terbaik ada diperlakuan 12% kemudian disusul 

oleh penambahan daun sukun 9%, lalu penambahan daun sukun 6% . 

Hal ini sesuai dengan pendapat Kamal (1997) dan Zuprizal (1993) 

yang menyatakan bahwa besar kecilnya nilai konversi pakan 

dipengaruhi oleh kualitas   pakan   dan   kemampuan   ternak   untuk   

mengubah   pakan   menjadi  

daging,keseimbanganpakan,ukurantubuh,temperature 

lingkungan,berathidup,bentukfisikpakan strain, dan jeniskelamin. 

Minggu 5 dari grafik 3. konversi itik peking tertinggi ada 

diperlakuan P1, kemudian disusul perlakuan P2 dan P3, Konversi 

yang terendah ada diperlakuan P3, dimana diperlakuan ini dari pakan 

yang diberikan dapat dicerna oleh tubuh sehingga lebih efisien 

dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Menurut pendapat 

(North, 1990) yang menyatakan bahwa nilai konversi pakan kecil 

semakin efisien karena konsumsi pakannya digunakan secara optimal 

untuk pertumbuhan itik. 
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Untuk mengetahui pengaruh penambahan daun sukun maka dilakukan analisis 

keragaman. Hasil keragaman menunjukkan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05). Hasil 

yangtidakberbedanyatainidisebabkanpenambahandaunsukunhanyaselisihsedikitantar 

perlakuan dan bobot maupun konsumsinya juga menunjukan perbedaan yang tidak nyata 

sehingga untuk konversi juga tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Konversi ransum 

dipengaruhiolehgenetika,ukurantubuh,suhulingkungan,kesehatan,tercukupinyanutrien 

ransum(Rasyaf,1987).Tatalaksana,kualitasransum,danpenggunaanbibityangbaikjuga dapat 

berpengaruh (Yunus, 1991). Rasyaf (1991) berpendapat bahwa semakin kecil konversi 

ransum berarti pemberian ransum makin efisien, namun jika konversi ransum tersebut 

membesar, maka telah terjadipemborosan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Berdasarkan konsumsi, PBB dan konversi itik peking,dapat disimpulkan selama 
penelitian bahwa tepung daun sukun dapat menggantikan peran ransum sebanyak 12%. 

 

SARAN 

Disarankan penambahan daun sukun dalam pakan sebesar 12%. 
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ABSTRAK 

          Bioteknogi menghasilkan inovasi permuliaan ternak dan reproduksi ternak, dengan teknik 

IB memerlukan ketersediaan semen yang berkualitas. Namun semen diluar tubuh bahan rapuh 

maka perlu media  hidupnya dalam mepertahankan semen entog selama penyimpanan.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengencer dan lama simpan di suhu 

dingin.  Metodelogi    Sebanyak 6 ekor entog  umur 1,5 – 2 tahun,  sehat dan mempunyai libido 

tinggi digunakan sebagai hewan penelitian,  yang 4 ekor entog jantan dan 2 entog betina.   

Perlakuan tingkat pengencer (0;5;10 dan 15X) dan lama simpan (0;60;120 dan 180 menit) 

disimpan pada suhu 4 
0
C.Analisa yang digunakan Split Plot .Hasil dan kesimpulan  angka 

motilitas tertinggi  di pengenceran 10X (63,06%) dan dipenyimpanan 60 menit (66,95%),  

sedangkan  abnormalitas di pengenceran 15X (7,5%) dan lama simpan 120 menit (7,64%). 

Kata kunci: Semen entog,  tingkat pengencer dan lama penyimpanan,suhu dingin 

 

PENDAHULUAN 

 Penerapan teknologi IB dengan semen segar pada ternak unggas masih belum 

menunjukkan hasil  baik di masyarakat petani peternak di pedesaan.   Salah satu upaya yang 

dapat dilakukan teknik penampungan semen segar.   Salah satu penyebab rendahnya untuk 

meningkatkan populasi unggas adalah angka fertilitas pada IB.  IB merupakan adalah rendahnya 

kualitas semen dengan mengawinkan ternak secara buatan digunakan.   Rendahnya kualitas 

semen dengan menyuntikkan semen segar disebabkan karena kerusakan membrane plasma.     

  

           Kerentanan semen diluar tubuh bahan rapuh,  untuk  mempertahankan  bahannya hidup 

sel semen tidak bersipat non toksin (tidak beracun) bagi semen mentog dan kebutuhan semen 

dan murah. Pengencer yang berlebih tidak dianjurkan dan waktu tempat penyimpanan 

(Toelihere, 1993).   

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilaksanakan Laboratorium lapang diSimpang Candipanggung,di 

Laboratorium  FAAL UB Malang untuk mengetahui kualitas semen entog.Entog yang 

digunakan dalam  penelitian ini adalah 4 ekor ternak entog  jantan berumur sekitar 1,5 – 2 tahun 

mailto:ipit.peternakan@gmail.com
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dengan berat badan 3 – 3,5 kg.Penampungan semen entog dilakukan pagi hari antara jam 07.00 

– 09.00 dengan frekuensi penampungan 2x/minggu. 

Kandang individu yang terbuat dari kawat dengan ukuran 60X60X80 cm.   

Diadaptasikan dengan lingkungan selama empat sampai enam  minggu,  pakan yang diberikan 

yaitu campuran  dengan  dedak dan kosentrat  tepung itik petelur (144)  Pokphand  yang terdiri:  

kadar air max 12.0%,  protein max 37.0 – 39.0%,  lemak min 2.0%,  serat max 6.0%,  abu max 

35.0%,  calsium min 12.0% dan phosphor min 1.20%,  dengan perbandingan (4:1) + vitamin 

untuk itik petelur dicampur sedikit air diaduk sampai rata dan diberikan setiap pagi dan siang 

hari.  

Metode penelitian yang digunakan metode eksperimental dengan Split Plot pola petak 

terbagi.  Faktor pertama sebagai Petak Utama adalah tingkat pengencer yaitu 0(A0); 5 

X(A1);10X(A2) dan 15X (A3),  faktor kedua sebagai Anak Petak adalah lama simpan  0(B0); 

60 (B1); 120  (B2) dan 180 menit yang disimpan  pada  suhu 4º C.    tiga kelompok (3 kandang 

entog sebagai ulangan) yang diambil semennya.    

Apabila hasil yang diperoleh melalui analisis ragam menunjukkan adanya pengaruh 

perbedaan yang nyata antar perlakuan (0,05<P<0,01),  maka diuji lebih lanjut uji BNT.   Beda 

Nyata Terkecil bertujuan untuk menentukan perlakuan - perlakuan mana yang berbeda dengan 

yang lain (Stell dan Torrie,  1990). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAAN 

 

Hasil 

1. Hasil pemeriksaan semen segar setelah penampungan tertera pada Rataan hasil 

pemeriksaan semen segar. 

Tabel 1. Rataan semen segar mentog  

 

1. Makroskopis Rataan ±SD 

a. Volume (ml) 2.17 ± 0.29 

b. Warna Putih s/d Putih keruh 

c. Bau Khas 

d. Konsistensi Encer s/d kental 

e. pH 7,5 ± 0 

2. Mikroskopis Rataan ± SD 

a. Konsentrasi (10
7
/ml) 1.12 ± 0.25 

b. Moltilitas massa ++ s/d +++ 

c. Moltilitas individu (%) 81.67 ± 2.89 

d. Spermatozoa hidup (%) 87 ± 1 

 

 

 

 

Tabel 2. Rataan hasil uji semen mentog  motilitas  pada suhu dingin 
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Tingkat 

Pengencer 

(X) 

Rataan SD Lama Simpan 

(Menit) 

Rataan SD 

0 53,89 6,22 0 76,95 2,11 

5 62,78 3,25 60 66,95 8,90 

10 63,06 4,10 120 53,61 6,56 

15 61,39 4,48 180 45 3,33 

 

 

Motilitas semen merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi fertilitas semen.    

Kualitas semen mengalami penurunan akibat penyimpanan, sehingga spermatozoa 

terjadi penurunan dibandingkan sebelum penyimpanan.  Penurunan tersebut menandakan 

adanya kerusakan membran spermatozoa karena proses penyimpanan,namun demikian 

kualitasnya masih bisa digunakan untuk IB. 

Motilitas semen hasil perlakuan mengalami penurunan secara terus menerus seiring 

bertambahnya lama penyimpanan,karena selama proses penyimpanan semen secara cepat 

kehilangan daya motilitasnya dan terjadi penghambatan terhadap aktivitas metabolisme baik 

secara fisik atau kimia dengan ditandai penurunan motilitas.  Penurunan kualitas semen entog 

selama penyimpanan terjadi akibat dari radikal bebas serta keterbatasan antioksidan untuk 

menekannya.   Peningkatan motilitasi dengan penambahan suhu ini sesuai dengan pendapat 

Toelihere (1993) yang menyatakan terjadinya penurunan pH dengan penambahan suhu.  Pada 

penyimpanan suhu dingin   lebih tinggi  disebabkan suhu lebih dingin lebih bisa menghambat 

O2 dalam pengenceran pada perlakuan.   Sedangkan pada suhu kamar terjadi oksidatif karena 

pakan bagi semen dalam pengenceran terurai  dari hidroperioksida menjadi aldehid dan keton.   

Mempertahankan motilitas dalam pengenceran semen entog agar tetap  selama penyimpanan 

menandakan bahwa peranan pengenceran mampu mempertahankan motilitas semen cukup baik 

sehingga kebutuhannyamembran untuk lama penyimpanan sudah tercukupi. 

Bahan pelarut kuning telur dalam larutan Ringer’s sebagai bahan pengenceran semen entog 

dapat menetralkan semen yang tersusun dari lipid dimana lebih banyak terdiri asam lemak tak 

jenuh yang teroksidasi oleh oksigen. Dari terbentuknya peroksidasi lipid pada membran plasma 

membentuk radikal bebas periosil menjadi radikal dan lipid hidroperoksida,  akibatnya lipid 

membran mengalami kerusakan sehingga transpor molekul yang melalui membran terganggu.  

Sesuai pendapat Kelso, et al, (2004), lipid membran semen tersusun dari fosfolipid, kolesterol, 

triasilgliserol dan asam lemak bebas dimana lipid merupakan komponen membran semen yang 

berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan hidup semen secara keseluruhan 

termasuk kemampuan semen untuk mengkapasitasi serta membuahi sel telur.     

  Penurunan persentase motilitas dalam pengenceran semen dan lama penyimpanan,   dimana 

semen bercampur dengan eksudat cloaca atau cairan transparan yang beasal dari lipatan – 

lipatan lymphe dari proctodacum dan berbagai daerah vascular dekat pangkal vasa deferentia 

yang tidak bisa dihindarkan.  Kerusakan membran semen yang disebabkan oleh tekanan osmotic 

sel,  sebagai akibat dari perlakuan pada semen entog yang ditambahkan kuning telur dalam 

pengenceran semen.Ini sesuai dengan pendapat Susilawati (2000) bahwa fungsi membran 

adalah sebagai pelindung sel.Kerusakan membran semen mengakibatkan terganggunya proses 

metabolisme intraseluler, sehingga semen akan lemah dan bahkan bisa mengakibatkan kematian 

semen.  

Peningkatan motilitas terjadi pada penambahan pada suhu dingin dimana pengenceran 

semen entog bisa bertahan dalam pengenceran untuk menghentikan motilitas semen dari 
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rusaknya/ bocornya pembungkus semen terhadap lingkungan.  Meningkatnya motilitas dengan 

penambahan suhu ini sesuai dengan pendapat Toelihere (1993) dimana terjadinya penurunan pH 

dengan peninggian suhu,  pada penyimpanan suhu dingin  dengan kondisi suhu lebih dingin 

dapat menghambat O2 dalam pengenceran pada perlakuan..  Ini sesuai dengan penyataan Sunita, 

(2003),  proses perioksidasi lipida dapat menyebabkan kerusakan struktur dan fungsi membran 

sel sehingga mempengaruhi kehidupan semen.  

  

Tabel 3. Rataan hasil uji semen mentog  abnormalitas  pada suhu dingin 

 

Tingkat 

Pengencer 

(X) 

Rataan SD Lama Simpan 

(Menit) 

Rataan SD 

0 7,22 0,78 0 6,67 0,54 

5 6,81 1,05 60 6,81 0,53 

10 6,81 0,70 120 7,64 1,05 

15 7,5 1,40 180 6,39 0,32 

 

Terlihat di table abnormalitas semen mentog  rataan lebih tinggi pada pengenceran 15X 

dan terendah 10X,  sedangkan di penyimpanannya tertinggi 120 menit dan terendah tanpa 

disimpan suhu dingin kemungkinan banyaknya tambahan pengenceran sebagai medianya dan 

lamanya penyimpanan (metabolism terurai) akibat kemampuan mempertahankan kualitas dari 

kerusakan semen tidak dapat dihindarkan.        

Penurunan abnormalitas pada perlakuan terhadap lama penyimpanan   karena 

spermatozoa mengalami kerusakan akibat metabolisme tidak berjalan dengan baik sehingga 

berakhir dengan kematian spermatozoa,  sedang adanya kuning telur dalam pengenceran bisa 

meningkatkan persentase hidup dan dapat dipertahankan karena angka persentse abnormalitas 

masih dibawah 10%.Ini sesuai pendapat Toelihere (1993), persentase abnormalitas spermatozoa 

berkisar antara 5 sampai 20%.  

Diduga antioksidan endogen dalam spermatozoa tidak mencukupi sebagai makanannya 

mengakibatkan spermatozoa untuk melawan radikal bebas tidak dapat bergerak pada suhu 

dingin lebih cepat adanya oksigen yang reaktif (tanpa adanya hambatan).    Ini dapat  terlihat  

pada gambar dimana antara ekor dan kepala tidak terlihat begitu jelas hanya bagian kepala 

kelihatan lebih tebal(hitam) dan spermatozoa mati ditandai penyerapan warna eosin negrosin.     

Sedangkan pada suhu terhambatnya gerakan disebabkan banyaknya pasokan media 

pengenceran tinggi yang menyebabkan keseimbangan semen dalam media terhambat 

gerakannya sendiri mengakibatkan semen lebih cepat mati, sesuai pernyataan Toelihere (1993) 

abnormalitas pada semen ayam dan kalkun adalah spermatozoa d spermatozoa dengan ekor 

yang melingkar,  patah antara ekor dan kepala dan persentase ejakulat abnormalitas berkisar 5 

sampai 20 persen. 

Abnormalitas  merupakan  salah  satu  indikator  dalam menentukan kualitas 

spermatozoa, karena struktur sel yang abnormal  dapat  menyebabkan  gangguan  dan  hambatan 

pada  saat  fertilisasi,  lebih  jauh  menyebabkan  rendahnya angka  implantasi  maupun  

kebuntingan.  Selain pengelompokan abnormalitas primer dan sekunder, saat ini 

pengelompokan  abnormalitas  dilihat  berdasarkan  akibat yang  ditimbulkannya  yaitu  

abnormalitas  mayor  dan abnormalitas  minor (Yulnawati et  al. 2013). 

 

 

 



 

 

 

Prosiding Seminar Nasional Himpunan Ilmuan Tumbuhan Pakan Indonesia Ke VII 
Banjarmasin, 5-6 November 2018 

 

245 

 

KESIMPULAN 

 

            Penyimpanan disuhu dingin dihasilkan angka motilitas tertinggi  di pengenceran 10X 

(63,06%) dan dipenyimpanan 60 menit (66,95%),  sedangkan  abnormalitas di pengenceran 15X 

(7,5%) dan lama simpan 120 menit (7,64%). 
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Abstrak  

Itik serati merupakan hasil  persilangan (crossing) antara itik betina dengan entog (Cairina 

moschata) atau sebaliknya.  Salah satu kendala dalam  pengembangan ternak itik serati adalah 

tingginya  biaya pakan.  Biaya pakan yang dikeluarkan  mencapai 60-75 % dari seluruh biaya 

produksi. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tesebut di atas, perlu dilakukan pemanfaatan 

bahan pakan lokal yang murah dan mudah didapat, serta tidak mengurangi produktivitas ternak  

adalah ampas sagu yang sudah difermentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari tingkat 

pemberian ampas sagu fermentasi terhadap performan itik Serati fase pertumbuhan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimental Rancangan yang 

digunakan dalam penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan penggunaan 

ampas sagu fermentasi dalam ransum  yaitu 0%, 10%, 20%, 30% dan 40%. Variabel yang 

diamati dalam penelitian ini adalah konsumsi ransum, pertambahan berat badan, konversi 

ransum dan berat badan akhir.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa performans serati fase pertumbuhan yang pada 

penggunaan ampas sagu fermentasi sebanyak 20% dalam ransum dengan indikator pertambahan 

berat badan dan berat badan akhir  masing –masing sebesar 1247,82 g/ekor  dan 1250,54  g/ekor 

dengan nilai konversi ransum 3,43. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendahuluan 

Salah satu kendala dalam  pengembangan ternak itik serati adalah tingginya  biaya pakan.  

Biaya pakan yang dikeluarkan  mencapai 60-75 % dari seluruh biaya produksi (Setioko dan 

Rohaeni, 2001; Faraya, 2003), sehingga kalau terus-menerus diusahakan menjadi tidak 

ekonomis. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tesebut di atas, perlu dilakukan pemanfaatan 

bahan pakan lokal yang murah dan mudah didapat, serta tidak mengurangi produktivitas ternak  

adalah sagu.  Menurut Suryana (2006) penggunaan  sagu segar maupun kukus dapat diberikan 

sampai 30 %,  setelah disuplementasi asam amino lisina dan metionina dalam pakan, dan secara 

signifikan dapat meningkatkan konsumsi protein, pertambahan berat badan dan menurunkan 

persentase kadar lemak abdominal ayam broiler. 

mailto:dharmauniska@gmail.com
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Namun di sisi lain, sagu kurang bagus dibandingkan jagung, karena kandungan 

proteinnya rendah, tetapi kandungan energinya relatif  tinggi (Suryana, 2006). Agar lebih 

berdaya guna, sagu dapat ditingkatkan nilai nutriennya, salah satunya dengan menggunakan 

teknologi fermentasi dengan kapang Aspergillus niger.  Hal ini sesuai dengan pendapat 

Supriyati dan Hamid (2002), bahwa salah satu alternatif peningkatan kualitas bahan pakan lokal 

adalah dengan teknik fermentasi. Fermentasi memungkinkan terjadinya proses perombakan 

komponen bahan yang sulit dicerna menjadi lebih mudah dan tersedia, sehingga diharapkan 

nilai nutriennya meningkat, dan jika diberikan kepada unggas performanya lebih baik. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Bahan 

Itik  serati. Itik serati yang digunakan adalah jantan umur 1 minggu sebanyak 100 ekor, yang 

diperoleh dari peternak di Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar. 

Batang sagu terdiri dari kulit luar, lapisan kedua dan ampasnya (pith), sedangkan pakan yang 

digunakan adalah ampas sagu.   

Ampas sagu yang digunakan adalah  yang  telah diparut, diayak dan dijemur sampai kering dan 

sudah difermentasi. 

Tabel 1. Kandungan nutrien bahan pakan perlakuan 

No Bahan Protein Lemak SK EM P Ca

1 Ampas sagu 16.25 9.22 6.34 3,661         0 0

fermentasi

2 Dedak 12.78    9.57 8.34 1,630         0.11 1.40

3 Jagung Kuning 8.80      4.93 2.84 3,340         0.36 0.06

4 Kepala udang 30.01    7 3 2,000         1.15 7.86

5 Ikan lokal 50.91    7.32 1.58 3,796         2.35 4.64

6 Konsentrat 38 7 7 2,500         1.6 1.3

7 Mineral 0 3.5 45

8 Top mix 0 0 0 -                0 0

9 Tepung Singkong 2.00      0.3 0.7 3,200         0.40 0.33

10 Minyak kelapa 0 96.4 0 8,600       0 0

Keterangan :  1). Rohaeni et al. (2004) 

                       2). Dharmawati (2005) 

  3). Subhan et al. (2007) 

 

 

 

 

Tabel 2. Susunan  pakan perlakuan 
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BSF0 BSF10 BSF20 BSF30 BSF40

Ampas  sagu 0 10 20 30 40

fermentasi

Dedak 17.00          17.3 15 12 9

Jagung Kuning 41.00          35 30 20 11

Kepala udang 7.30            7 7 8 8

Ikan lokal 14.50          10 10 10 10

Konsentrat 13.50          14 11 8 8

Mineral 2.50            2.5 2.5 1 1

Top mix -                 0 1.5 5 7

Tepung Singkong 3.00            3 2 5 5

Minyak kelapa 1.50            1.5 1 1 1

Jumlah         100.30        100.30        100.00        100.00        100.00 

Kandungan Nutrisi

ME (kkal/kg) 2,916.31     2,914.66    2,902.36   2,901.41   2,906.94   

PK (%)           20.26          19.62          20.29  19.21          19.05 

LK (%)             7.24            7.47            7.33  7.27            7.25 

SK (%) 4.32                       4.48            4.36  4.37 4.48          

Ca (%) 1.29                       1.14            1.12            1.00 0.89          

P. tersedia (%) 0.60                       0.46            0.46            0.46 0.39          

Keterangan: berdasarkan hasil perhitungan

Bahan Pakan (%)
Perlakuan

 

Alat   Kandang yang digunakan sebanyak 20  petak, terbuat dari kayu dan bambu, tiap-tiap 

petak berukuran 90 cm x 90 cm x 75 cm dilengkapi tempat pakan dan minum.Lampu pijar 60 

watt merek Phillips sebagai penerangan di dalam kandang. Timbangan Kantong plastik, 

seperangkat alat fermentasi.  

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan percobaan dengan perlakuan sebagai berikut: 

BSF 0 = Pakan basal (control) 

BSF10 = 10 % ampas  sagu fermentasi  

BSF20 = 20 %  ampas  sagu fermentasi  

BSF30 = 30 %  ampas sagu fermentasi  
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BSF40 = 40 % ampas  sagu fermentasi  

Metode penelitian dalam percobaan ini dirancang dengan  Rancangan Acak Lengkap 

(RAL), dengan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan.  

Pembuatan Ampas Sagu Fermentasi 

Adapun cara pembuatan ampas sagu fermentasi adalah sebagai berikut: 

a. Batang sagu  yang sudah dipotong-potong ± 1 m, kemudian dibelah  dan diparut bagian 

ampasnya. 

b. Ampas sagu yang sudah  diparut dikeringkan di bawah sinar matahari sampai kering dan 

diayak halus untuk memperoleh serbuk sagu yang lebih halus. 

c. Bahan-bahan lainnya mineral dan A. niger.  Untuk pembuatan 1 kg ampas sagu fermentasi 

bahan mineralnya adalah 72g ZA, 40g Urea, 30g SP 36 1,5g KCl 0,75g FeSO4, dan 5g 

MgSO4 dan inokulum Aspergillus niger sebanyak 5 g. 

d. Ampas sagu yang sudah diparut dan diayak  halus dan ditambah air secukupnya, lalu 

dikukus selama 30 menit. Setelah dikukus kemudian didinginkan. 

e. Semua bahan yang telah disiapkan (butir c), dicampurkan dalam adonan ampas sagu dan 

diaduk hingga homogen. 

f. Adonan ampas sagu diletakkan pada baki plastik segi empat dengan ketebalan 3 cm dan 

difermentasi pada suhu ruang selama 4 hari (96 jam), hingga sprora terbentuk dan 

menyebar menutupi permukaan ampas sagu. Setelah proses fermentasi selesai, selanjutnya 

dipanen dan dipecah-pecah bila ada yang menggumpal digiling , dikeringkan dan siap 

digunakan untuk pencampuran dengan bahan pakan lainnya.  

g. Proses pembuatan ampas sagu fermentasi,  menurut petunjuk Supriati dan Kompiang 

(2002), seperti dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini. 

Anak itik serati jantan umur satu minggu sebanyak 100 ekor ditempatkan  secara acak  ke 

dalam 20 petak kandang. dengan masing-masing petak berukuran 90 cm x 90 cm x 75 cm, 

masing-masing petak diisi sebanyak lima ekor, yang sebelumnya telah ditimbang bobot badan 

awalnya. Untuk mengurangi stress pada saat awal pindah kandang, diberi anti stress (vita stress 

produksi PT. Medion-Bandung) dalam air minumnya. Sebelum pemberian pakan perlakuan, itik 

serati diadaptasikan selama ±30 menit  untuk mengenal lingkungan barunya.  Pemberian pakan  

dilakukan secara bertahap sesuai dengan masing-masing kelompok perlakuan.  Adapun waktu 

pemberian pakan sebanyak tiga kali sehari, yaitu pagi hari pukul 07.00 wita, siang  pukul 12.00 

wita dan sore hari 17.00 wita.  

Air minum diberikan secara ad libitum dan dilakukan penggantian air minum setiap satu 

kali sehari. Setiap satu minggu sekali dilakukan pengamatan pertambahan bobot badan dengan 

cara ditimbang. 

 

 

 

Variabel  Respon  

 

Variabel respon  yang diamati selama penelitian meliputi: 

a. Konsumsi Ransum     

b. Pertambahan berat badan     

c. Konversi pakan    

d. Berat badan akhir.  

 

Analisis Data 
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Semua data hasil pengamatan dari masing-masing variabel respon dikumpulkan, dihitung 

dan dianalisis.  Untuk mengetahui  pengaruh perlakuan terhadap variabel respon yang diamati, 

dilakukan analisis sidik ragam yang sebelumnya telah dilakukan uji kenormalan data (uji 

Bartlett). Jika hasil analisis ragam menunjukkan pengaruh nyata, dilanjutkan dengan uji wilayah 

berganda Duncan (Mattjik dan Sumertajaya, 2006). 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Pembuatan Sagu Fermentasi 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pertambahan Berat Badan 

Hasil uji wilayah berganda Duncan menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan ampas 

sagu fermentasi 20% dengan perlakuan lainnya.  Rata-rata pertambahan berat badan  itik serati 

umur 2-8 minggu selama penelitian, disajikan pada Tabel 3. Perbedaan ini diduga disebabkan 

oleh konsumsi  pakan yang dicapai selama pertumbuhan berbeda pada masing-masing 

perlakuan sehingga  pertambahan berat badannya  tinggi. Menurut Matitaputty (2002) 

pertumbuhan adalah pembentukan jaringan-jaringan baru yang mengakibatkan terjadinga 

perubahan berat badan, bentuk dan komposisi tubuh ternak. 

Batang sagu dipotong-potong ± 1m ± 25 kg 

Dibelah dan ampasnya diparut halus ± 5 

kg 

Diayak halus dan dijemur sampai 

kering ± 5 kg 

Dikukus selama 30 menit dan dinginkan 

hingga dingin 

Dipanen  dan  siap digunakan (15 kg) 

Tambahkan mineral dan A. niger25 g dan siap difermentasi 

selama 4 hari 
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Hasil penelitian ini lebih tinggi dibanding  yang dikemukakan Tupono (2007) bahwa 

rata-rata pertambahan berat badan yang dicapai itik Alabio jantan umur 3-7 minggu yang diberi 

tepung kulit singkong fermentasi minggu 1056 g/ekor. Pertambahan berat badan yang berbeda 

diduga oleh tingkat efisiensi pemanfaatan dan palatrabilitas pakan selama proses pertumbuhan, 

masing-masing individu ternak berbeda-beda. Selain itu, pertambahan berat badan yang tinggi 

akan mengakibatkan berat badan akhir ikut meningkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Nasroedin (1995) dan Zuprizal (1998) bahwa pertambahan berat badan selama proses 

pemeliharaan akan berdampak kepada berat badan akhir yang tinggi. Pendapat yang sama 

dikemukakan Rasyaf (1995)  bahwa laju pertambahan berat badan salah satunya dapat 

menentukan berat badan akhir. 

  
Tabel 3. Rata –rata pertambahan berat badan itik serati umur 2-8 minggu (g/ekor) 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf superscript yang sama pada kolom rata-rata tidak      

menunjukkan perbedaan nyata pada DMRT 5%. 

 

Menurut Murugesan et al. (2005) dalam Nuraini (2009) menyatakan bahwa produk 

fermentasi lebih palatabel bila dibandingkan bahan baku asalnya, karena mempunyai flavor 

(aroma) yang lebih disukai dan menghasilkan beberapa vitamin B, seperti B1, B2, dan B12. 

Vitamin B1 dapat berfungsi sebagai perangsang nafsu makan, sehingga palatabilitasnya 

meningkat. 

Nuraini (2009) menyatkan bahwa produk fermentasi mempunyai kandungan nutrient 

(terutama protein dan asam amino esensial yang lebih tinggi dibanding bahan asalnya sebelum 

dilakukan fermentasi, sehingga dapat mengimbangi kekurangan asam amino, yang salah satu 

komponen untuk meningkatkan kualitas pakan sehingga pakan lebih efisien diubah menjadi 

daging (Suryana, 2004). Menurut Syamsuardi (1989) dalam Matitraputty (2002) dalam hasil 

penelitiannya melaporkan bahwa pertambahan berat badan yang tinggi pada itik dan entog serta 

hasil persilangannya akan dicapai pada minggu ke tujuh dan akhir minggu ke delapan. 

 

.Konsumsi Pakan 

 Hasil uji wilayah berganda Duncan menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan ampas 

sagu fermentasi 20% (SF20) berbeda sangat nyata  dengan perlakuan lainnya.  

 

Tabel  4. Rata – Rata Konsumsi  Pakan  Itik  Serati Umur 2-8 Minggu (g/ekor) 

No. Perlakuan Rata-rata 
1 SF0 4279,75 

a 
2 SF10 4287,55 

a 
3 SF20 4294,50  

a 

4 SF30 4340,50 
b 

5 SF40 4334,75 
b 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf superscript yang sam pada kolom rata-rata tidak        

menunjukkan perbedaan nyata pada DMRT 5%. 

No. Perlakuan Rata-rata 

1 SF0 983,30 
a 

2 SF10 1145,65 
c 

3 SF20 1250,54 
d 

4 SF30 1145,74 
c 

5 SF40 1040,54 
b 
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Tabel  4  menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi pakan  itik serati tertinggi dihasilkan 

perlakuan SF40 sebesar  4334,75  g/ekor, disusul perlakuan SF30 (4340,50  g/ekor), SF20 

(4294,50  g/ekor)  dan terendah perlakuan SF10 dan SF0 masing-masing sebesar 4287,55 g/ekor 

dan sebesar 4279,75 g/ekor.  Hal ini disebabkan bahwa konsumai pakan  yang tinggi disertai 

dengan tingkat efisiensi  kecernaan pakan yang baik akan meningkatkan pertambahan berat 

badan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil yang dikemukakan Tupono (2007) bahwa 

konsumsi pakan yang dicapai itik Alabio jantan umur 3-7 minggu yang diberi pakan berbasis 

tepung kulit singkong fermentasi sebesar 1056 g/ekor.  

 

Konversi pakan 

 Hasil uji wilayah berganda Duncan menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan ampas 

sagu fermentasi 20% (SF20)  tidak berbeda  nyata  dengan perlakuan lainnya. Walaupun tidak 

berbeda antar perlakuan, tetapi menunjukkan kecenderungan nilai konversi pakan paling rendah 

dibanding perlakuan lainnya. 

Tabel 5. Rata-Rata  Konversi Pakan  Itik Serati Umur 2-8 Minggu 

No. Perlakuan Rata-rata 

1 SF0 4,35 
b 

2 SF10 3,75 
a 

3 SF20 3,43 
a 

4 SF30 3,79 
a 

5 SF40 4,18 
b 

 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf superscript yang sama pada kolom rata-rata tidak         

menunjukkan perbedaan nyata pada DMRT 5%. 

 

Rata-rata konversi pakan  itik serati terendah dihasilkan perlakuan SF20 sebesar 3,43 

disusul perlakuan SF10 3,75, SF40 4,18 dan tertinggi pada  perlakuan SF0 sebesar  4,35. 

Perbedaan angka konversi pakan diduga oleh perbedaan tingkat efisiensi pemanfaatan pakan 

menjadi daging, masing-masing individu ternak berbeda-beda, walaupun jumlah, jenis dan 

waktu pemberiannya sama. Hal ini sesuai dengan pendapat Rasyaf (1995) bahwa perbedaan 

angka konversi pakan salah satunya adalah tingkat palabilitas bahan pakan itu sendiri. Pendapat 

lain dikemukakan Nuraini (2009) bahwa salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan 

peningkatan pertambahan berat badan akhir, salah satunya ditentukan oleh tingkat konsumsi 

pakan yang efisen dan nilai konversi pakan (feed conversion ratio) yang lebih kecil. 

Berat Badan Akhir 

 

Hasil uji wilayah berganda Duncan menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan ampas 

sagu fermentasi 20% (SF20) berbeda sangat nyata dengan perlakuan lainnya.  

Tabel  6. Rata –Rata Berat Badan Itik Serati Umur 8 Minggu (g/ekor) 

No. Perlakuan Rata-rata 
1 SF0 983,30 

a 
2 SF10 1145,13 

b 
3 SF20 1250,54 

c 
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4 SF30 1145,74 
d 

5 SF40 1040,54 
a 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf superscript yang samaa pada kolom rata-rata tidak       

menunjukkan perbedaan nyata pada DMRT 5%. 

 

Perbedaan ini diduga disebabkan oleh pertambahan berat badan yang dicapai  selama 

pertumbuhan yang berbeda pada masing-masing perlakuan.  Hal ini disebabkan bahwa 

pertambahan berat badan yang tinggi karena jumlah konsumsi pakan yang tinggi dengan tingkat  

falatabilitas pakan yang  baik.  Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dikemukakan Tupono 

(2007),  bahwa berat akhir yang dicapai itik Alabio jantan umur 3-7 minggu yang didalam 

pakannya dicampurkan tepung kulit singkong fermentasi sebesar 1056 g/ekor. Berat badan akhir 

yang berbeda diduga oleh tingkat efisiensi pemanfaatan pakan selama proses pertumbuhan, 

masing-masing individu ternak berbeda-beda. Selain itu, pertambahan berat badan  yang tinggi 

akan mengakibatkan  kepada berat badan akhir ikut meningkat.  Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Nasroedin (1995) dan Zuprizal (1998), bahwa pertambahan berat badan yang tinggi 

selama proses pemeliharaan akan berdampak kepada berat badan akhir yang tinggi.  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Penggunaan empulur sagu fermentasi 20 dan 30% dalam pakan berpengaruh  sangat 

nyata  terhadap  pertambahan berat badan dan  berat badan  akhir. Pertambahan berat badan dan 

berat badan akhir tertinggi masing –masing sebesar 1247,82 g/ekor  dan 1250,54  g/ekor.  

Penggunaan empulur sagu fermentasi 20 %  dalam pakan merupakan perlakuan terbaik 

dibanding perlakuan lainnya. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahui besarnya volume penjualan, elastisitas pemintaan dan 

penawaran serta pengaruh antara volume penjualan dengan harga ayam kampong hidup di pasar 

lima Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan metode 

pengambilan sample menggunakan sensus terhadap pedagang ayam kampung di pasar lima 

Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukan rata-rata volume penjualan ayam kampong hidup  

yang di jual di pasar lima Banjarmasin sebesar 100 ekor setiap bulan atau sebesar 1.199 ekor 

pertahun. Permintaan ayam kampung bersifat elastic dengan nilai rata-rata sebesar 1,22 yang 

artinya setiap terjadi perubahan harga sebesar 1% akan menyebabkan perubahan permintaan 

sebesar 1,22%, sedangkan penawaran bersifat inelastic dengan nilai rata-rata 0,08 yang artinya 

perubahan harga sebesar 1% tidak diikuti oleh perubahan yang berarti pada kuantitas yang 

ditawarkan atau hanya terjadi perubahan sebesar 0,08%.  

Kata Kunci : Volume Penjualan, AyamKampung, Elastisitas,Permintaan, Penawaran 

 

PENDAHULUAN 

Usahatani ternak unggas merupakan salah satu usaha yang telah lama dilakukan oleh 

para peternak di Indonesia Khususnya Kalimantan Selatan. Prospek usahatani ini mempunyai 

peluang yang cukup bagus dimasa depan, mengingat permintaan daging unggasbaik petelur 

maupun pedaging terus meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan pendidikan serta 

pengetahuan masyarakat tentang pemenuhan gizi dalam meningkatkan kebutuhan protein 

hewani bagi keluarga. 

Daging ayam merupakan bahan makanan yang banyak disukai oleh semua orang. 

Tingkat konsumsi ayam kampung dan ayam broiler di Indonesia mengalami peningkatan untuk 

ayam broiler menjadi 5,11 kg perkapita sedangkan ayam kampung tetap tidak mengalami 

perubahan yaitu sebesar 0,626 kg per kapita (Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, 

2018). Konsumsi daging ayam broiler lebih besar daripada ayam kampung, akan tetapi di Kota 

Banjarmasin, makanan tradisional khas banjar banyak yang menggunakan bahan dasar ayam 

kampung. Walaupun harganya lebih mahal, namun dagingnya banyak disukai oleh masyarakat 

karena daging ayam kampung kualitasnya jauh lebih baik, lebih gurih, kandungan lemak atau 

kolesterolnya rendah dan kandungan proteinnya tinggi. Selain itu telur ayam kampung 

kandungan gizinya lebih lengkap daripada telur ayam ras. Melihat peluang usaha tersebut 

masyarakat kota Banjarmasin menindaklanjutinya dengan menjual ayam kampung dalam 

kondisi hidup. 

Produk petemakan diketahui mempunyai elastisitas pendapatan yang tinggi, terutama 

bagi konsumen yang berpendapatan rendah dan sedang, sehingga implikasinya adalah bahwa 

permintaan produk peternakan akan tents meningkat sesuai dengan laju peningkatan jumlah 

penduduk dan peningkatan pendapatan. Namun jika rata-rata pendapatan konsumen tersebut 

sudah semakin tinggi, terjadi laju pertumbuhan permintaan produk petenakan yang relatif lebih 

kecil dart laju peningkatan pendapatan. Harga produk peternakan dapat dikatakan elastis bagi 

konsumen yang mempunyai pendapatan rendah dan sedang, sehingga peningkatan hargaproduk 

peternakan akan mengurangi daya beli konsumen berpendapatan rendah dan sedang untuk 
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membeli produk sumber protein hewani. Dengan demikian, kebijakan kearah penurunan harga 

produk petemakan akan berdampak luas terhadap pemerataan gizi masyarakat(Soedjana, 1997). 

Banjarmasin merupakan salah satu wilayah kota di Kalimantan Selatan yang hampir 

sebagian masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Secara tradisional ayam 

kampung diperjualbelikan dengan skala kecil melaluipedagangdengan menggunakan kendaraan 

roda dua. Pedagang tersebut berkumpul disuatu tempat dan menjual secara bersama- sama 

hingga terbentuk pasarayam. 

Pasar Lima (Banjarmasin) merupakan salah satu pasar tradisional yang besar ada dikota 

Banjarmasin. Letak pasar Lima Banjarmasin sangat trategis karna berlokasi dipusat perkotaan 

sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. 

Pasar lima termasuk salah satu pasar tradisional yang menjualbelikan berbagai macam bahan 

pokok seperti bawang, kacang-kacangan, kerupuk, ikan, dan ayam kampung.Ketersediaan ayam 

kampung sangat mempengaruhi harga jual ayam kampung sesuai dengan hukum permintaan 

dan penawaran. Oleh karena itu dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui elastisitas 

permintaan dan penawaran ayam kampung hidup di kota Banjarmasin (studi kasus pasar lima 

Banjarmasin). 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 sampai dengan Januari 2018, 

tempat penelitian di Pasar LimaBanjarmasin.Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kasus dan sensus kepada semua pedagang ayam kampung hidup. 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini untuk tujuan pertama menggunakan 

analisis deskriptif yang menggambarkan volume penjualan ayam kampung hidup dan tujuan 

yang kedua untuk mengetahui elastisitas permintaan dan penawaran ayam kampung digunakan 

fungsi Cobb Douglass dengan rumus : 

Koefisien Elastisitas permintaan = % perubahan permintaan 

                                                             % perubahan harga 

Koefisien Elastisitas penawaran = % perubahan penawaran 

                                                             % perubahan harga 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Volume Penjualan Ayam Kampung Hidup 

Volume penjualan ayam kampung hidup yang ada di Pasar Lima Banjarmasin, pada 

bulan Januari sampai bulan Desember 2017 rata- rata sebesar 99.97 atau 100 ekor. Penjualan 

tertinggi pada bulan Januari, Juni, Juli, Oktober dan November dengan kirasaran rata-rata 

antara 111 sampai 118 ekor. Diduga pada bulan-bulan ini merupakan hari peringatan 

keagamaan dan tahun baru sehingga permintaan tinggi. Permintaan terendah terjadi pada bulan 

Mei yang merupakanawaltahun ajaran baru bagi anak sekolah sehingga kemungkinan keuangan 

keluarga dialihkan kepada komoditas lainnya. Data Volume penjualan ayam kampung dapat 

dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Volume Penjualan Ayam Kampung dari Bulan Januari sampai Desember Tahun 

2017(Data Primer, 2017) 

 

Bulan Volume Penjualan(ekor) Harga (Rp/ekor) 

Januari 118 50000 

Pebruari 98 49167 

Maret 87 46667 

April 90 45834 

Mei 76 47500 

Juni 114 49167 

Juli 111 50834 

Agustus 94 46667 

September 92 48334 

Oktober 111 50834 

Nopember 117 45000 

Desember 91 46667 

Rata-rata 99,92 48056 
 

Pada bulan tertentu terjadi permintaan tinggi tersebut harga lebih tinggi (diatas dari 

50.000 per ekor) untuk ayam kampung, keadaan ini menyebabkan faktor harga tidak 

menurunkan minat orang membeli ayam kampung. Hal itu berlawanan dengan hukum 

permintaan yang menyatakan ―Jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta 

cenderung meningkat. Sebaliknya jika harga naik maka jumlah barang yang diminta cenderung 

menurun dengan asumsi faktor-faktor lain di luar harga konstan‖(Rasul et al, 2012).  

Hukum permintaan memiliki hubungan seperti itu karena pembeli akan mecari barang 

lain yang dapat digunakan sebagai pengganti barang yang mengalami kenaikan harga tersebut 

(Sukirno, 2013). Selain itu harga ayam kampung yang tinggi membuat pedagang ayam 

kampung akan menambah volume penjualan ayam kampung sesuai hukum penawaran yaitu 

jika harga naik maka jumlah barang yang diminta cenderung menaik dengan asumsi faktor-

faktor lain di luar harga konstan‖ (Rasul et al, 2012). Faktor lain yang mempengaruhi 

penawaran diantaranya menurut Samuelson (2003) terdiri dari biaya komoditi tersebut, yang 

ditentukan oleh keadaan teknologi dan harga-harga input, harga-harga barang yang terkait, 

kebijakan pemerintah dan pengaruh-pengaruh khusus. Hal tersebut bisa dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Grafik volume Penjualan Ayam Kampung 

Ayam kampung hidup yang ada di pasar lima Banjarmasin dibawa oleh kumpulan 

pedagang ayam kampung dengan menggunakan kendaraan roda dua, yang berasal dari Gambut 

dan sekitar Kota Banjarmasin. Pengangkutan ayam kampung yang dilakukan oleh pedagang 

tersebut meggunakan roda 2 dengan menempatkan keranjang kayudijokbelakang kendraan. 

Jumlah ayam kampung yang dibawa oleh masing- masing pedagang berkisaran antara 30-50 

ekor perkeranjang atau rata-rata setiap bulannya ayam kampung yang disediakan untuk dijual 

berjumlah 250 ekor. 

 

Elastisitas Permintaan Ayam Kampung Hidup 

Ayam buras atau ayam kampung mempunyai beberapa keterbatasan budidaya antara lain 

pertumbuhan bobot badan yang relatif lambat, produksi telur yang relatif rendah dibandingkan 

ayam ras, angka konverci makanan dan angKa kematian yang tinggi. Pada sisi lain permintaan 

masyarakat terhadap produkayam buras relatif tinggi. Dari dua sisi ini, timbul 

ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan (Sajuti, 2001). 

Jumlah permintaan ayam kampung hidup yang ada di Pasar Lima Banjarmasin setiap 

bulannya berbeda-beda. Permintaan yang tinggi diduga dipengaruhi hari-hari besar keagamaan 

dan tahun baru. Nilai elastisitas permintaan setiap bulannya dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Nilai Elastisitas Permintaan Ayam kampung(Data Primer, 2017) 

No Bulan Elastisitas 

Permintaan 

Keterangan 

1 Januari 1 Unitari 

2 Februari 12,05 Elastis 

3 Maret 2,36 Elastis 

4 April -1,84 Inelastis 

5 Mei -5,26 Inelastis 

6 Juni 9,84 Elastis 

7 Juli -0,83 Inelastis 

8 Agustus 2,03 Elastis 

9 September -0,64 Inelastis 

10 Oktober 3,49 Elastis 

11 November 0,40 Elastis 
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12 Desember -7,99 Inelastis 

 

Bulan Februari, Maret, Juni , Agustus, Oktober, dan November penurunanharga ayam 

kampung mengakibatkan permintaan naik, maka dapat disebutelastis  dengan   nilai  

elastisitasnya>1 (lebih dari 1), sedangkan pada Bulan April, Mei, Juli, September dan 

Desember kenaikan harga ayam kampung mengakibatkan permintaan naik, hal ini dapat 

dikatakan elastisitasnya bersifat inelastisapabilanilai elastisitasnya < 1 (kurang dari 1). Hasil 

penelitian ini, untuk elastisistas pada bulan Januari, Februari, Juni, Juli,danOktober 

bertentangan dengan teori yaitu kenaikan harga ayam kampung akan mengakibatkan 

permintaan naik hal ini disebabkan pada waktu-waktu tertentu seperti hari–

haribesarkeagamaan, tahun baru, pesta perkawinan permintaan justru meningkat walaupun 

harga naik. Permintaanayam kampong bersifatelasticdengannilai rata-rata sebesar 1,22 yang 

artinyasetiapterjadiperubahanhargasebesar 1% akanmenyebabkanperubahanpermintaansebesar 

1,22%. 

Elastisitas Penawaran Ayam Kampung Hidup 

Jumlah penawaran ayam kampung hidup yang ada di pasar lima Banjarmasin dari Bulan 

Januari sampai Desember 2017 rata-ratanya sebesar 42 ekor setiap pedagang atau berkisar 250 

ekor setiap bulannya. Pada bulan Januari kenaikan harga ayam kampung akan mengakibatkan 

permintaan tetap hal ini dapat dikatakan sebagai elastis uniter dengan nilai elastisitasnya 1, 

sedangkan pada bulan Februari sampai dengan bulan Desember dapat disebut sebagaiinelastis 

sempurna  apabila  nilaielastisitasnya 0. Artinya perubahan harga ayam kampung dalam 

jumlah yang besar sama sekali tidak mempengaruhi jumlah penawaran. Dengan kata lain 

jumlah barang yang ditawarkan akan selalu tetap pada berbagai tingkat harga. Hal ini 

sebabkan karena konsumen dalam membeli ayamkampung hanya mempertimbangkan 

kegunaan atau manfaat dari ayam kampung  tersebuttanpa  mempertimbangkan harga untuk 

membeli ayam kampung. 

Selain itu mengingat masakan tradisional khas Kalimantan Selatan banyak 

menggunakan bahan baku ayam kampung dan tidak bisa digantikan dengan komoditas lain 

karena akan merubah rasa dari masakan tersebut sehingga walaupun harga ayam kampung 

naik, masyarakat tetap akan membelinya. Apalagi ketika waktu-waktu tertentu seperti hari- 

hari besar keagamaan atau pesta perkawinan permintaan justru meningkat walaupun 

harganaik. penawaranbersifat inelastic dengannilai rata-rata 0,08 yang 

artinyaperubahanhargasebesar 1% tidakdiikutiolehperubahan yang berartipadakuantitas yang 

ditawarkanatauhanyaterjadiperubahansebesar 0,08%. Penawaran ayam kampung dipengaruhi 

juga oleh beberapa faktor, menurut Sajuti (2001) Penawaran daging ayam akan menurun 

dengan naiknya harga-harga input khususnya bibit dan pakan. Koefisien penawaran daging 

bersifat elastis terhadap perubahan harga bibit dan pakan. Kenaikan 1 persen harga bibit 

menyebabkan menurunnya penawaran daging ayam sebesar 2 persen. Sedangkan kenaikan 

harga pakan 1 persen saja akan menyebabkan penurunan penawaran daging ayam sebesar 3,8 

persen. Hal itu sesuai dengan penelitian yang menyatakan bahwa penawaran daging broiler 

sangat dipengaruhi oleh populasinya. Oleh karena itu, upaya penawaran daging broiler sangat 

ditentukan oleh teknologi pembibitan dan perbanyakan bibit broiler (DOC) (Ilham dkk,2002) .  

Kesimpulan 

1. Volume penjualan ayam kampung hidup yang ada di pasar lima Banjarmasin sebesar rata-

rata 100 ekor setiap bulan atausebesar 1.199 ekor pertahun dengan harga rata-rata Rp. 
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48.056 per ekor. 

2. Permintaan ayam kampung bersifat elastis dengan nilai rata-rata sebesar 1,22 yang artinya 

setiap terjadi perubahan harga sebesar 1% akan menyebabkan perubahan permintaan 

sebesar 1,22%, sedangkan penawaran bersifat inelastis dengan nilai rata-rata 0,08 yang 

artinya perubahan harga sebesar 1% tidak diikuti oleh perubahan yang berarti pada 

kuantitas yang ditawarkan atau hanya terjadi perubahan sebesar 0,08%.  
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Abstrak 

Maggot black soldier fly (Hermetia illucens) mengandung nutrien yang lengkap dan dalam 

keadaan hidup sangat disukai oleh itik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 

mempelajari pemberian maggot hidup yang dicobakan pada itik.Penelitian menggunakan 60 

ekor itik alabio jantan yang ditempatkan secara acak ke dalam 20 petak kandang. Rancangan 

yang digunakan adalah rancangan acak lengkap pola faktorial 2x2 dengan lima ulangan. 

Perlakuan yang dicobakan terdiri dari P1: pemberian maggot hidup 10% pada protein ransum 

16%, P2: pemberian maggot hidup 10% pada protein ransum 21%, P3: pemberian maggot hidup 

0% pada protein ransum 16%, dan P4: pemberian maggot hidup 0% pada protein ransum 21%. 

Data yang diperoleh dianalisis varian dan uji wilayah berganda Duncan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemberian maggot hidup BSF berpengaruh sangat nyata terhadap 

konsumsi ransum, pertambahan berat badan dan konversi ransum, namun tidak berpengaruh 

terhadap berat badan akhir. Tingkat protein ransum 16% dan 21% berpengaruh terhadap 

konsumsi ransum, namun tidak berpengaruh terhadap pertambahan berat badan, konversi 

ransum dan berat badan akhir itik alabio jantan (Anas Platyrynchos Borneo). 

 

Kata kunci: Maggot BSF, Itik Alabio, Performan. 

 

PENDAHULUAN 

Usaha peternakan itik semakin diminati sebagai alternatif sumber pendapatan bagi 

masyarakat di pedesaan maupun di sekitar perkotaan. Pasar daging itik yang selama inihanya 

dipenuhi secara terbatas oleh daging itik Peking secara perlahan mulai terbuka lebih luas 

(Prasetyo dkk. 2010).Masalah yang dihadapi dalam usaha peternakan itik adalah masalah pakan, 

banyak masyarakat yang tergolong usaha kecil dan menengah yang gulung tikar akibat dari 

melonjaknya harga pakan. Pakan menelan biaya yang sangat besar dalam usaha peternakan atau 

perikanan yaitu sekitar 70% dari total biaya produksi. Oleh karena itu, sangat diperlukan 

ketersediaan pakan yang murah, agar usaha yang dilakukan oleh masyarakat dapat terus 

berkesinambungan. 

Salah satu bahan pakan yang sangat penting untuk ternak adalah tepung ikan, namun 

harga tepung ikan cukup mahal, sedangkan harga maggot segar sekitar $200/ton atau Rp 2.000,-

/kg (Olivier, 2000). Maggot dapat digunakan untuk pakan berbagai jenis ikan dan ternak 

(Agunbiade, dkk. 2007; Teguia. dkk. 2002; Awoniyi. dkk., 2003; Bodri dan Cole 2007; Bondari 

dan Sheppard 1981; Hem dkk.,2008: Haryati 2011; Kardana. dkk., 2012: Torang 2013). Maggot 

dapat diberikan dalam keadaan hidup maupun dibuat tepung, tentunya ini dapat dijadikan bisnis 

mailto:aamgunawan@yahoo.com
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baru bagi masyarakat di Kalimantan yang penduduknya banyak memelihara ikan dan ternak 

terutama itik. Apalagi saat ini harga pakan terus mengalami kenaikan. 

Maggot Hermetia illucens atau yang lebih dikenal dengan istilah maggot BSF sangat baik 

digunakan sebagai bahan pakan sumber protein menggantikan tepung ikan yang akhir-akhir ini 

banyak diimpor. Maggot BSF mengandung protein sekitar 45% dengan kandungan lemak 35% 

(Olivier, 2000).  

 

MATERI DAN METODE 

Materi 

    Penelitian ini menggunakan bahan-bahan sebagai berikut: 

a. Itik Alabio (DOD) Jantan sebanyak 60 ekor umur 3 minggu.  Anak itik tersebut diperoleh 

dari BPTU Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan. 

b. Ransum,ransum disusun dengan menggunakan bahan pakan yang terdiri dari dedak halus, 

tepung ikan, konsentrat itik, dan jagung kuning. 

c. Maggot hidup yang diberikan pada ternak dengan ukuran pemberian 10% dari berat pakan 

yang diberikan tiap hari.  

Kandungan nutrisi bahan pakan yang digunakan dalam penelitian  ini disajikan pada 

Tabel 1, dan Kandungan nutrisi serta komposisinya disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 1.  Komposisi Nutrien Bahan Pakan Penyusun Ransum Percobaan (as-fed) 

Bahan pakan Protein kasar 
(%) 

M.E 
Kkal/kg 

Konsentrat itik
1 

38,00 3.300 
Dedak halus

2 
13,20 2.878 

Jagung
2 

9,42 3.182 
Tepung ikan

2 
36,00 3.468 

1
Produksi PT. Wonokoyo Jaya Corporindo Surabaya) 

2
Analisis Laboratorium Makanan Ternak Universitas Padjadjaran,2016) 

 

Tabel 2. Susunan dan Kandungan Nutrien Ransum Percobaan 

Bahan pakan Ransum perlakuan 
Protein rendah Protein tinggi 

 ---------------------------------------(%) -----------------------------------

---------------- 
Konsentrat itik 19,72 25 

Dedak halus 25 25 

Jagung 55,28 36,85 

Tepung ikan 0 13,15 

Total 100 100 

Kandungan nutrient   
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Protein kasar (%) 16 21 
Energi metabolis 

(kcal/kg) 
3129,27 3173,11 

 

Alat 

a. Tempat minum. Tempat minum yang di gunakan terbuat dari talang air memanjang. 

b. Tempat pakan. Tempat pakan yang di gunakan berupa bak yang terbuat dari papan sebanyak 

20 buah. 

c. Bahan kandang dibuat dari kayu ulin dan bambu, dan banyak kandang 20 petak dengan 

ukuran 75 cm, dan panjang kotak  50 cm, dan ukuran  kandang panjang 6 meter, dan lebar 3 

meter. 

d. Timbangan. Timbangan yang digunakan adalah timbangan merk Cosco dengan kapasitas 

2,610 gram dan tingkat ketelitian 0,1 gram untuk menimbang itik. 

e. Lampu pijar untuk penerangan 

f. Baskom. Untuk mencampur ransum sebanyak 5 buah. 

 

Metode Penelitian 

Rancangan Percobaan 

Rancangan yang digunakan yaitu rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial 2x2. 

Faktor pertama adalah Pemberian Maggot BSF hidup dengan 2 taraf yaitu 0% dan 10%. Faktor 

kedua yaitu protein ransum dengan 2 taraf yaitu ransum tinggi protein (21%) dan ransum rendah 

protein (16%). Setiap kombinasi perlakuan menggunakan 5 kali ulangan. Kombinasi Perlakuan 

tersebut adalah.: 

P1 = Ransum Rendah Protein (16%) + Maggot BSF Hidup (0%) 

P2 = Ransum Rendah Protein (16%) +Maggot BSF Hidup (10%) 

P3 = Ransum Tinggi Protein (21%) + Maggot BSF Hidup (0%) 

P4 = Ransum Tinggi Protein (21%) + Moggot BSF Hidup (10%) 

Jika berdasarkan hasil analisis ragam terdapat pengaruh yang signifikan, maka pengujian 

dilanjutkan dengan menggunakan uji wilayah berganda Duncan (Steel and Torrie, 1982).  

 

Prosedur Penelitian 

(1) Produksi maggot 

Baskom sebanyak 20 buah masing-masing diisi dengan 3 kg bungkil inti sawit dan 6 liter 

air, ditutup dengan daun pisang kering. Dibiarkan di tempat terbuka selama 3 minggu. 

(2) Pemanenan Maggot 

Maggot yang terdapat dalam baskom dipanen, selanjutnya ditimbang dan diberikan pada 

itik  

(3) Penempatan itik 

Anak itik yang baru datang dimasukkan pada masing-masing petak kandang yang 

sebelumnya dilakukan penimbangan berat badan awal yang seragam. Anak itik ditempatkan 

pada petak kandang masing-masing diisi 3 ekor. Setelah itu anak itik diberikan ransum 

penelitian sesuai dengan keempat macam perlakuan. Sebelum diberikan, masing-masing bahan 
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ransum perlakuan dicampur satu sama lain dengan prosedur sebagai berikut: masing-masing 

bahan baku ditimbang sesuai dengan keperluan, dicampur sampai homogen, pada tiap perlakuan 

digiling dengan mesin pencetak pellet.  

 Ransum diberikan 3 kali sehari atau ad libitum, yaitu pada pagi, siang dan sore hari. 

Ransum diberikan kembali apabila didalam tempat makanan sudah benar-benar habis 

sedangkan air minum diberikan secara ad libitum. 

Persiapan Penelitian 

 Sebelum penelitian dilaksanakan dilakukan persiapan antara lain pengadaan anak itik 

(DOD) Alabio jantan sebanyak 60 ekor, kandang, tempat pakan dan tempat minum, Obat-

obatan, timbangan, maggot hidup, dan ransum percobaan, serta bahan lainnya yang diperlukan 

selama penelitian. 

Cara produksi maggot 

Bungkil inti sawit ditimbang dan dimasukkan ke dalam baskom pelastik, ditambah air 

dengan perbandingan 1:2. Ditutup dengan daun pisang kering dan dibiarkan di tempat terbuka 

selama 3 minggu, namun setiap minggu dilakukan pengamatan. Bila umur maggot sudah 

mendekati prepupa, dilakukan pemanenan dengan cara dicuci menggunakan air mengalir. 

 

Pelaksanaan Penelitian 

Anak itik yang baru datang dimasukkan pada masing-masing petak kandang yang 

sebelumnya dilakukanpenimbanganberatbadanawal yang 

seragamlaludiadakanpengelompokkan. Anak itik ditempatkanpadapetak kandangdanmasing-

masingdiisi 3 ekor. Setelahituanakitik 

diberikanransumpenelitiansesuaidengankeempatmacamperlakuan.   

 Ransum diberikan 3 kali sehari, yaitu pada pagi haripukul 08.00 Wita, siang hari pukul 

02.00 Wita dan sore hari pukul 19.00 Wita. Ransum diberikan kembali apabila didalam tempat 

makanan sudah benar-benar habis sedangkan minum diberikan secara ad libitum. 

 Setiap petak kandang dilengkapi dengan tempat makan dan tempat minum yang sesuai 

dengan kebutuhan, untuk penerangan digunakan lampu pijar 15 watt dan sekaligus digunakan 

untuk pemanas. Penimbangan dilakukan setiap minggu pertama, kedua, keempat, kelima dan 

minggu keenam. 

Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

a. Konsumsi Ransum.  Konsumsi ransum diukur berdasarkan jumlah ransum yang disediakan 

dikurangi dengan jumlah ransum yang tersisa. 

b. Pertambahan Berat Badan.  Pertambahan berat badan dihitung berdasarkan berat badan pada 

minggu ke lima dikurangi berat badan awal. 

c. Konversi Ransum.  Konversi ransum dihitung berdasarkan jumlah ransum yang dikonsumsi 

dibagi dengan pertambahan berat badan selama penelitian. 

d. Berat Badan Akhir.  Berat badan akhir dihitung berdasarkan berat badan yang dicapai pada 

akhir penelitian. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsumsi Ransum 

 Berdasarkan analisis ragam dapat diketahui bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata 

terhadap konsumsi ransum itik Alabio umur 3-8 minggu. Rata-rata konsumsi ransum selama 

penelitian disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata konsumsi ransum itik alabio jantan umur 3-8 minggu (g/ekor/minggu) 

 

Protein (%) Maggot BSF hidup (%) Rata-rata (%) + SEM 

0 10 

16 (Rendah) 475,11
a 

475,16
a 

475,13
b
+  1,25 

21 (Tinggi) 473,48
a 

284,97
b 

379,23
a
+ 31,49 

Rata-rata (%) + SEM 474,29
b
+ 1,76

 
380,06

a
+ 31,74

 
 

Keterangan: Huruf superskip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan pengaruh sangat 

nyata (P<0,01) 

 

Faktor protein 16% baik diberi maggot atau tanpa maggot berbeda nyata dengan protein 

21%.  Itik yang mendapat ransum 21% mengkonsumsi ransum lebih rendah dari ransum 16%. 

Hal ini disebabkan ransum 21% tinggi kandungan energi metabolisnya dan protein ransum 21% 

melebihi kebutuhan itik sehingga konsumsinya lebih rendah. 

Faktor pemberian maggot 10% mampu menurunkankonsumsi ransum, hal ini akibat 

kandungan lemak yang tinggi pada maggot, yang menyebabkan naiknya nilai energi metabolis. 

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Wahju (1997) yang menyatakan bahwa pemberian pakan 

yang mengandung energi tinggi dapat mengakibatkan konsumsi ransum menurun. Hasil analis 

ragam menunjukkan bahwa kadar protein berpengaruh sangat nyata (P<0,01). Konsumsi pakan 

dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kualitas pakan yang diberikan termasuk 

kandungan gizi yang terdapat di dalam pakan (Hernandez et al., 2004). Kebutuhan gizi itik 

pedaging umur 2-7 minggu disarankan mengandung protein kasar sebanyak 16%, sedangkan 

energi metabolis 3.000 kkal/kg (NRC, 1994).  Jika kandungan gizi termasuk energi metabolis 

pakan yang diberikan sama, maka konsumsi ransumnya juga tidak akan berbeda. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Anggorodi (1990) yang menyatakan bahwa kandungan nutrien ransum 

yangrelatif sama menyebabkan tidak adanya perbedaan konsumsi ransum. Hal ini dikarenakan 

ransum rendah protein 16% sudah memenuhi kebutuhan itik sesuai dengan standar yang 

diberikan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu 15%, sedangkan ransum tinggi protein 

21% terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan ekskreta berbau dan encer.  

 Ransum tanpa diberikan tambahan maggot hidup menyebabkan konsumsi ransum itik 

semakin banyak.  Hal ini menunjukkan usaha itik untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. 

Dengan demikian untuk menurunkan konsumsi ransum yang baik maka perlu diberikan pakan 
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tambahan diantaranya maggot hidup (BSF) sebanyak 10%. Sehingga semakin tinggi pemberian 

maggot akan mampu memenuhi kebutuhan nutrien itik, karena maggot hidup serat kasarnya 

rendah, protein kasar dan palabilitas tinggi.  Konsumsi ransum dipengaruhi juga oleh 

kandungan energi metabolis, protein kasar, serat kasar, dan kemampuan tembolok serta 

palabilitas.  Jika ransum mengandung energi metabolis dan protein yang cukup, maka 

kebutuhan ternak akan gizi terpenuhi, dengan demikian penggunaan ransum akan efisien.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah kandungan nutrisi dan formulasi ransum, 

seperti kandungan protein di dalam pakan. Selain itu konsumsi juga di pengaruhi oleh jenis 

galur itik, seperti penelitian Matitaputty dkk. (2011) bahwa konsumsi ransum kumulatif itik 

genotipe CC (Cihateup X Cihateup) palingbanyak dan itik genotipe AC (Alabio x Cihateup) 

yang terendah. 

Pertambahan Berat Badan 

 Pertambahan berat badan itik alabio diketahui dengan cara menimbang setiap minggu 

selama delapan minggu penelitian, dihitung berdasarkan selisih berat badan berikutnya dengan 

berat badan sebelumnya. Pengaruh perlakuan dapat diketahui dengan dilakukan analisis ragam. 

Berdasarkan hasil analisis ragam ternyata bahwa penggunaan maggot hidup dalam ransum 

berpengaruh sangat nyata terhadap pertambahan berat badan itik Alabio. Rata-rata pertambahan 

berat badan selama penelitian disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata pertambahan berat badan itik Alabio jantan umur 3-8 minggu 

(g/ekor/minggu) 

Protein (%) Maggot BSF hidup (%) Rata-rata (%) + SEM 

0 10 

16 (Rendah) 161,34
 

168,36
 

164,85 + 1,43 

21 (Tinggi) 160,51
 

168,36
 

164,43 + 1,70 

Rata-rata (%) + SEM 160,92
a
+ 1,35

 
168,36

b
+ 0,28

 
 

Keterangan: Huruf superskip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan pengaruh sangat 

nyata (P<0,01) 

 Pada faktor protein 16%  baik tanpa pemberian maggot dan pemberian maggot tidak 

berbeda nyata dengan faktor protein 21%.  Konsumsi ransum yang berbeda pada tiap perlakuan 

menunjukkan bahwa itik berusaha memenuhi kebutuhan protein untuk 

pertumbuhannya,sehingga jumlah protein yang masuk ke dalam tubuh itik alabio jantan relatif 

sama,akibatnya pertumbuhan yang dihasilkan pada tiap perlakuan juga relatif sama. Hal ini juga 

ditunjang oleh Bamgbose (1999) yang menyatakan bahwa tingkat penggunaan lebih dari 10% 

mengakibatkan rendahnya konsumsi dan performa yang kemungkinan disebabkan oleh 

rendahnya palatabilitas akibat warna hitam dari maggot tersebut. Rasyaf (1993) menerangkan 

bahwa konsumsi ransum pada akhirnya mempengaruhi kandungan protein yang masuk ke 

dalam tubuh. Protein dalam tubuh digunakan untuk pertumbuhan (Anggorodi, 1984) dan 

berperan dalam kenaikan bobot badan (Tillmanet al., 1991). Imbangan energi dan protein pada 

tiap perlakuan adalah sama sehingga laju pertumbuhan yang dihasilkan pada tiap perlakuan 

relatif sama. Srigandono (1997) menjelaskan bahwa imbangan energi dan protein 

mempengaruhi pertumbuhan itik. 
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Hasil analis ragam menunjukkan bahwa faktor maggot dinyatakan berpengaruh sangat 

nyata terhadap pertambahan berat badan. Tequia et al., (2002) menyatakan bahwa penggantian 

tepung ikan dengan tepung maggot atau maggot hidup sebayak 10% dari pakan yang diberikan 

tiap hari akan menghasilkan pertambahan berat badan yang lebih baik. Maggot merupakan 

bahan pakan yang berkualitas tinggi dan mudah untuk dicerna dan diproduksi.  Adeniji (2007) 

menyatakan bahwa maggot merupakan protein hewani yang dapat diproduksi dalam jumlah 

besar dan tidak kompetitif dengan kebutuhan manusia, maggot dapat dipanen dan diproses 

menjadi tepung tanpa memerlukan biaya besar.  

 Rasyaf (1993) menyatakan bahwa pertambahan berat badan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah ransum yang diberikan. Itik dan angsa mempunyai pertambahan 

berat badan yang cepat, tetapi tidak akan mampu memenuhi pertambahan berat badan sesuai 

kemampuannya, bila makanan tidak mengimbangi.  Pertambahan berat badan yang cepat 

membutuhkan kuantitas maupun kualitas protein yang baik, serta energi yang dapat memenuhi 

kebutuhan hidup pokoknya.  Bila kualitas ransum yang diberikan tidak memenuhi kebutuhan 

protein, asam amino dan energi untuk menunjang pertambahan berat badan yang cepat itu, 

maka semua zat-zat makanan yang dimakan akan digunakan untuk hidup pokoknya dulu, 

akibatnya pertambahan berat badan akan terhambat.  

Konversi Ransum 

Konversi ransum dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah ransum yang 

dikonsumsi dengan pertambahan berat badan. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap konversi ransum itik alabio. Rata-rata konversi 

ransum selama penelitian disajikan pada Tabel 5.   

Tabel 5. Rata-rata konversi ransum selama peneliatian 

Protein (%) Maggot BSF hidup (%) Rata-rata (%) + SEM 

0 10 

16 (Rendah) 2,93
 

2,86
 

2,89 + 0,02 

21 (Tinggi) 2,99
 

2,83
 

2,92 + 0,03 

Rata-rata (%) + SEM 2,97
b
+ 0,01

 
2,85

a
+ 0,03

 
 

Keterangan: Huruf superskip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan pengaruh sangat 

nyata (P<0,01) 

Berdasarkan hasil analisis ragam dapat diketahui bahwa pemberianmaggot hidup dalam 

penelitian ini berpengaruh sangat nyata terhadap konversi ransum itik alabio jantan umur 3-8 

minggu.  Pemberian maggot menghasilkan konversi ransum yang lebih rendah dibandingkan 

dengan yang tidak diberi tambahan maggot. Hal ini membuktikan bahwa pemberian maggot 

10% lebih efisien yaitu dapat mengurangi jumlah konsumsi pakan, tetapi juga pertambahan 

berat badannya cukup tinggi. Kenyataan ini bertentangan dengan hasil penelitian Agunbiade 

dkk. (2007) yang menyatakan bahwa peningkatan penggantian tepung ikan oleh tepung 

maggot sampai dengan 100% dalam ransum pada ayam petelur hingga umur 36 minggu tidak 

berpengaruh nyata terhadap konversi ransum. Hal ini diduga karena perbedaan metode dan 

jenis ternak yang digunakan. 
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Faktor protein 16 dan 21% baik diberi maggot atau tidak diberi maggot, tidak berbeda 

nyata terhadap konversi ransum.  Tabel 5 terlihat adanya perbedaan nilai konversi ransum 

antara perlakuan, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara jumlah konsumsi ransum 

dan pertambahan berat badan dari masing-masing perlakuan.  Terjadinya peningkatan nilai 

konversi ransum pada perlakuan non maggot21% berarti menurunnya efisiensi, diduga karena 

kelebihan protein, tubuh berusaha untuk membuang kelebihan protein sehingga lebih banyak 

energi terbuang.   

 

Berat Badan Akhir 

 Berat badan akhir diketahui setelah dilakukan penimbangan pada minggu kedelapan 

pada setiap perlakuan dan ulangan.  Data rata-rata berat badan akhir disajikan pada Tabel 6. 

Berdasarkan analisis ragam dapat diketahui bahwa perlakuan tidak berpengaruh terhadap berat 

badan akhir.  Rata-rata berat badan akhir selama penelitian disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata berat badan akhir itik Alabio jantan umur 8 minggu (g/ekor) 

Protein (%) Maggot BSF hidup (%) Rata-rata (%) + SEM 

0 10 

16 (Rendah) 1284,00
 

1226,67
 

1255,33 + 24,19 

21 (Tinggi) 1255,67
 

1278,00
 

1266,83 + 27,95 

Rata-rata (%) + SEM  1269,83 + 24,34
 

1252,33 + 27,64 
 

 

Keterangan: Huruf superskip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan pengaruh sangat 

nyata (P<0,01) 

 Tabel 6 terlihat adanya perbedaan berat badan akhir antar perlakuan walaupun secara 

statistik tidak berpengaruh nyata atau dianggap sama, hal ini disebabkan karena adanya variasi 

antara jumlah konsumsi ransum dan pertambahan berat badan yang dihasilkan dari masing-

masing perlakuan.  Perlakuan protein 16% tanpa diberikan maggot hidup menghasilkan berat 

badan akhir paling tinggi dan tidak berbeda dengan perlakuan protein 21% dengan tambahan 

pemberian maggot 10%. 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemberian maggot hidup 

sebanyak 10% dapat meningkatkan pertambahan berat badan, menurunkan konsumsi ransum 

dan konversi ransum itik Alabio.  

Saran 

 Penambahan maggot hidup sebanyak 10% dari konsumsi ransum sangat diajurkan 

untuk pemeliharaan itik jantan, namun perlu dihitung efisiensi usahanya. 
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