
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu daerah di provinsi Lampung 

yang memiliki potensi hijauan hasil limbah pertanian seperti padi, singkong, dan 

jagung, sehingga potensi yang besar ini mendorong produksi pakan yang dapat 

mencukupi kebutuhan ternak.  Untuk memenuhi kebutuhan daging, susu dan telur 

maka produksi peternakan harus ditingkatkan secara terus-menerus dan ini dapat 

dicapai dengan meningkatkan efisiensi produksi peternakan secara menyeluruh 

dalam berbagai aspek.  Efisiensi produksi peternakan akan sangat tergantung dari 

ketersediaan pakan atau makanan ternak yang berkualitas dalam jumlah yang 

cukup sepanjang tahun. 

 

Salah satu upaya pengembangan peternakan adalah penyedian pakan yang murah 

dan mudah didapat serta tersedia sepanjang tahun.  Salah satu bahan yang 

potensial adalah limbah hasil tanaman jagung.  Limbah pada dasarnya adalah 

suatu bahan yang tidak dipergunakan kembali dari hasil aktivitas manusia, 

ataupun proses-proses alam yang belum mempunyai nilai ekonomi, bahkan 

mempunyai nilai ekonomi yang sangat kecil.  Limbah mempunyai nilai ekonomi 

yang sangat kecil karena limbah dapat mencemari lingkungan dan penanganannya 
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memerlukan biaya yang cukup besar.  Limbah tanaman jagung merupakan hijauan 

tersisa setelah hasil pemanenan jagung.  Limbah jagung dengan limbah yang 

paling banyak adalah batang jagung (stover) dengan tingkat kecernaan yang 

rendah.  Kulit jagung merupakan limbah dengan jumlah terkecil namun memiliki 

kecernaan yang tinggi dibanding limbah jagung lainnya. 

 

Limbah tanaman jagung dipanen sesegera mungkin setelah bijian tersebut diambil 

sebelum residu kehilangan air.  Jagung merupakan salah satu komoditi strategis 

dalam penyediaan bahan pangan sumber karbohirat dan juga akan terkait penting 

dengan industri peternakan dalam negeri yang dewasa ini terus diupayakan 

pengembangannya. 

 

Salah satu masalah yang dihadapi dalam pengembangan ternak ruminansia di 

Desa Braja Harjosari yaitu sulitnya ketersediaan hijauan terutama pada musim 

kemarau.  Hal ini dapat menyebabkan turunnya produktivitas ternak dan tak 

sedikit petani yang menjual ternaknya dengan harga yang relatif lebih murah 

dibanding musim hujan.  Menurut Hermawan dan Prasetyo (1991) masalah yang 

dihadapi peternak sapi di lahan kering adalah kurangnya ketersediaan pakan 

ternak dan sangat rendah mutunya terutama pada musim kemarau.  Pada pola 

peternakan sapi potong secara tradisional, budidaya penanaman hijauan tidak 

dilakukan.  Hijauan yang diberikan untuk sapi potong sebagian besar adalah 

rumput lapang yang ketersediaannya sangat tergantung pada musim.  Maka dari 

uraian diatas, penulis melakukan penelitian tentang potensi dan prospek 

penggunaan limbah jagung sebagai pakan ternak di Desa Braja Harjosari, 

Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur. 
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B. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. mengetahui potensi dari limbah jagung yang dapat  dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak ruminasia di Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selebah, 

Kabupaten Lampung Timur. 

2. mengetahui kapasitas tampung ternak dari potensi limbah jagung di Desa Braja 

Harjosari, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur. 

 

C.  Manfaat Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para peternak 

di Desa Braja Harjosari, Kecamatan Braja Selebah, Kabupaten Lampung Timur 

tentang potensi limbah tanaman jagung yang dapat digunakan sebagai pakan 

alternatif dan memenuhi kebutuhan pakan sepanjang tahun. 

 

D.  Kerangka Pemikiran 

 

Desa Braja Harjosari merupakan salah satu desa di Kecamatan Braja Selebah, 

Kabupaten Lampung Timur.  Desa Braja Harjosari merupakan daerah pertanian, 

perkebunan, dan peternakan yang memiliki luas wilayah 1075 ha, di desa tersebut 

yang paling berkembang adalah dibidang pertanian dan peternakan.  

 

Dibidang peternakan, Desa Braja Harjosari memiliki populasi ternak ruminansia.  

Jenis ternak ruminansia yang ada di desa tersebut adalah sapi, kerbau, dan 

kambing  dengan jumlah 2306 ekor (Profil Desa, 2013).  Peningkatan populasi 

ternak ruminansia diiringi dengan peningkatan kebutuhan pakan yang harus 
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terpenuhi setiap harinya.  Kebutuhan pakan yang harus terpenuhi adalah hijauan.  

Hijauan memegang peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan 

populasi ternak ruminansia karena hijauan merupakan sumber serat kasar yang 

dibutuhkan oleh ternak ruminansia sebagai penghasil VFA (Volatile Fatty Acids) 

yang dihasilkan di rumen untuk melangsungkan kehidupan ternak ruminansia 

tersebut. 

 

Selain, dibidang peternakan, Desa Braja Harjosari mempunyai potensi dibidang 

pertanian.  Hal itu, dapat diketahui dari luas tanah yang digunakan untuk sawah, 

ladang dan tegalan, dan perkebunan sebesar 563,6 ha (52,43%).  Komoditi 

pertanian yang ada di desa tersebut meliputi, padi, jagung, karet dan kelapa sawit.  

 

Pada 2013, luas tanaman jagung di Desa Braja Harjosari mencapai 52 ha, 

sehingga menghasilkan limbah jagung yang cukup banyak. Peningkatan produksi 

jagung berarti pula meningkatkan produksi limbah, baik berupa jerami, janggel 

jagung dan tumpi.   

 

Limbah jagung tersebut berpotensi dapat dijadikan pakan.  Pemanfaatan limbah 

tanaman jagung yang maksimal dapat meningkatkan potensi pakan yang 

dimanfaatkan saat kekurangan pakan hijauan dimusim kemarau.  Limbah tanaman 

jagung yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan pakan sumber hijauan dan 

campuran pembuatan konsentrat.   

 

Jerami jagung merupakan hasil panenan jagung yang terbuang ketika musim 

panen.  Penggunaan jerami jagung semakin populer akhir-akhir ini, karena 

berkurangnya ketersediaan  hijauan akibat keterbatasan lahan dan berkembangnya 
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populasi ternak (ruminansia).  Janggel dan tumpi jagung merupakan hasil ikutan 

setelah penggilingan jagung dan dapat dimanfaatkan untuk campuran dalam 

penyusunan konsentrat. 

 

 

 


