
 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang dan Masalah 

 

Para peternak ruminansia pada umumnya memelihara ternaknya secara ekstensif 

atau tradisional dengan sumber pakan atau hijauan hanya diharapkan dari rumput 

lapangan yang tumbuh di pinggir jalan, sungai, pematang sawah, dan tegalan yang 

sangat tergantung dari musim, ketersediaannya tidak tetap sepanjang tahun.  Pada 

musim hujan produksinya berlimpah, sedangkan pada musim kemarau relatif 

sedikit.  Kurangnya pakan ternak sering membawa dampak terhadap 

kelangsungan kehidupan ternak. 

 

Hijauan dan konsentrat merupakan sumber pakan utama untuk ternak ruminansia, 

sehingga untuk meningkatkan produksi ternak ruminansia harus diikuti oleh 

peningkatan penyediaan hijauan dan konsentrat yang cukup baik dalam kuantitas 

maupun kualitas.  Beberapa faktor yang menghambat penyediaan hijauan, yakni 

terjadinya perubahan fungsi lahan yang sebelumnya sebagai sumber hijauan pakan 

menjadi lahan pemukiman, lahan untuk tanaman pangan, dan tanaman industri. 

Salah satu langkah untuk menurunkan keterbatasan hijauan dan pakan lainnya 

adalah dengan pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak.  Dengan 

demikian, perlu dicari potensi limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber pakan.   
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Banyak terdapat limbah, baik itu limbah pertanian maupun limbah industri.  

Limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengganti pakan  yang dapat 

memenuhi nilai gizi ransum yang setara, mudah diperoleh, dan penggunaannya 

sebagai bahan pakan ternak yang tidak bersaing dengan manusia.  Salah satu 

diantaranya adalah pemanfaatan limbah dari tanaman padi sebagai potensi hijauan 

dan konsentrat berupa jerami dan dedak.  Jerami dan dedak merupakan limbah 

tanaman padi yang mudah diperoleh dan dijadikan bahan campuran ransum 

karena nilai gizi yang dimiliki limbah tersebut dapat menunjang pertumbuhan dan 

perkembangan ternak.  Jerami dan dedak merupakan sumber serat kasar dan 

protein yang dibutuhkan untuk produktivitas sapi Bali.   

 

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang 

didominasi oleh tanaman padi.  Produksi padi kering giling di Kabupaten 

Pringsewu mencapai 67.715,2 ton/tahun atau sekitar 5 ton per hektar untuk setiap 

tahunnya.  Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu adalah 

salah satu desa dengan luas wilayah 440 hektar dan luas lahan sawah 107 hektar.  

Luas lahan sawah yang dimiliki Desa Sukoharjo II memiliki potensi berupa 

limbah tanaman padi, yaitu jerami dan dedak yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pakan pengganti hijauan dan pelengkap konsentrat untuk ternak ruminansia, 

karena populasi sapi Bali di Desa Sukoharjo II yang memiliki populasi sebanyak 

639 ekor. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

potensi limbah yang dihasilkan pada tanaman padi sebagai sumber pakan bagi 

ternak sapi Bali. 
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B.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk : 

1)  mengetahui potensi limbah tanaman padi berupa dedak dan jerami padi 

berdasarkan luas tanam di Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten 

Pringsewu ; 

2) mengetahui kapasitas tampung ternak berdasarkan potensi limbah padi di Desa 

Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. 

 

C.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi penting kepada 

masyarakat dan para peternak khususnya tentang potensi limbah tanaman padi 

yang dapat dimanfaatkan dan menunjang pengembangan ternak Sapi Bali. 

 

D.  Kerangka Pemikiran  

Provinsi Lampung merupakan Provinsi  yang memiliki areal pertanian yang cukup 

luas di beberapa kabupaten.  Banyak dari hasil utama pertanian maupun 

sampingan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak ruminansia maupun 

nonruminansia.  Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo merupakan salah satu 

desa yang ada di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.  Desa Sukoharjo II 

merupakan kawasan pertanian, perkebunan, dan peternakan, tetapi yang paling 

berkembang di Desa Sukoharjo II adalah bidang pertanian dan peternakan.  Hal 

ini dapat dilihat dari komoditi pertanian yang ada di Desa Sukoharjo II salah 

satunya adalah padi. Tanaman padi yang ditanam adalah padi sawah.  Lahan padi 

sawah yang dimiliki Desa Sukoharjo II adalah 107 ha.  
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Pada bidang peternakan, Desa Sukoharjo II merupakan salah satu tempat 

pengembangan ternak ruminansia.  Jenis ternak ruminansia yang ada di daerah 

tersebut adalah Sapi Bali.  Populasi Sapi Bali di Desa Sukoharjo II mencapai 639 

ekor.  Meningkatnya produksi sapi Bali diiringi dengan peningkatan kebutuhan 

pakan yang harus terpenuhi setiap harinya.  Kebutuhan  pakan yang harus 

dipenuhi adalah konsentrat dan hijauan.  Hijauan merupakan sumber serat kasar 

yang sangat dibutuhkan oleh ternak ruminansia sebagai penghasil VFA (Volatile 

Fatty Acids) atau asam lemak terbang yang dihasilkan oleh rumen yang digunakan 

oleh ternak ruminansia untuk melangsungkan kehidupannya. 

 

Hijauan memegang peranan penting untuk mendukung perkembangan populasi 

ternak ruminansia.  Hal ini karena perkembangan ternak ruminansia perlu 

didukung oleh produksi hijauan makanan ternak dalam jumlah dan kualitas yang 

cukup.  Masalah yang dihadapi pada peningkatan produksi ternak khususnya 

ternak ruminansia yaitu ketersediaan pakan berupa hijauan yang harus dipenuhi 

secara kualitas dan kuantitas serta tersedia secara kontinyu.  Ketersediaan sumber 

pakan hijauan ternak semakin lama semakin terbatas.   

 

Sebagian besar warga Desa Sukoharjo II mengalami kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan hijauan karena ketersediaan sumber pakan hijauan ternak semakin 

terbatas dengan adanya perubahan fungsi lahan dan faktor iklim, sedangkan 

limbah tanaman padi seperti dedak dan jerami tersedia cukup banyak tetapi belum 

dimanfaatkan secara maksimal.  Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba 

melakukan penelitian tentang potensi limbah padi yang ada di Desa Sukoharjo II. 


