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ABSTRAK

PENGARUH PEMBERIAN RANSUM BERBASIS LIMBAH KELAPA
SAWIT TERHADAP PERTAMBAHAN BOBOT TUBUH SAPI POTONG

Oleh

Imam Hidayat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh pemberian ransum
berbasis limbah kelapa sawit terhadap pertambahan bobot tubuh sapi potong; 2)
pengaruh terbaik pemberian ransum berbasis limbah kelapa sawit terhadap
konsumsi ransum sapi potong; 3) pengaruh terbaik pemberian ransum berbasis
limbah kelapa sawit terhadap pertambahan bobot badan harian (PBBH).
Penelitian ini dilaksanakan pada September--Desember 2015 di Kandang Jurusan
Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Penelitian ini
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dan pengelompokan
berdasarkan bobot badan sapi potong, yaitu : kelompok 1 (200--250 kg),
kelompok kedua (170—199 kg), dan kelompok ketiga (140—169). Data hasil
pengamatan dianalisis dengan sidik ragam pada taraf nyata 5%. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemberian ransum berbasis limbah kelapa sawit tidak
berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap jumlah konsumsi ransum dan pertambahan
bobot badan harian yang dihasilkan.

Kata kunci: limbah sawit, konsumsi ransum, pertambahan bobot tubuh.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan produk makanan bergizi terutama bahan makanan asal hewani saat ini

terus mengalami peningkatan, dengan jumlah penduduk di Indonesia pada data

terakhir sebanyak 255 juta jiwa yang mengalami peningkatan jumlah penduduk

mencapai 1,29% pertahunnya (Badan Pusat Statistik 2015). Sedangkan laju

peningkatan populasi sapi potong hanya sebesar 2.017 ribu ekor/tahun sekitar

16% dari total populasi 12703 ribu ekor (Badan Pusat Statistik 2014).

Mengakibatkan kebutuhan daging khususnya daging merah yang masih kurang

sedangkan kebutuhan semakin meningkat serta berdampak pada perkembangan

industri peternakan khususnya sapi potong dituntut terus berkembang mengkuti

dinamika yang saat ini terjadi.

Permasalahan yang timbul dalam usaha peternakan sapi potong yaitu lahan untuk

memenuhi kebutuhan pakan ternak terus menyempit, ditambah pada usaha

peternakan pakan merupakan faktor yang paling penting, hal ini dikarenakan

pakan sebagai penyumbang biaya terbesar dalam proses produksi sebesar 60-78%

(Wisabti, 2010). Sehingga dibutuhkannya alternatif-alternatif untuk memenuhi

kebutuhan pakan.
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Pada usaha peternakan rakyat, pakan sapi potong pada umumnya berupa limbah

pertanian antara lain jerami padi, jerami jagung atau pucuk tebu yang mempunyai

kandungan dan kecernaan nutrisi rendah. Pemanfaatan limbah industri

perkebunan merupakan salah satu alternatif yang perlu dilakukan sehingga dapat

memenuhi kebutuhan pakan ternak dengan kandungan dan kecernaan nutrisi yang

tinggi. Limbah perkebunan kelapa sawit memiliki banyak keragaman jenis seperti

limbah daun dengan atau tanpa lidi kelapa sawit, limbah pelepah kelapa sawit

serta limbah hasil samping pabrik kelapa sawit (PKS) seperti bungkil kelapa sawit

yang sering digunakan sebagai bahan pakan untuk penggemukan sapi potong.

Akan tetapi pada limbah industri yang saat ini pemanfaatannya belum maksimal

dan jumlahnya melimpah, salah satunya yaitu limbah perkebunan kelapa sawit

yang produksinya pada tahun 2015 mencapai 471.832 ton untuk wilayah Provinsi

Lampung (Direktorat Jendral Perkebunan, 2015) belum banyak dimanfaatkan..

Usaha-usaha perbaikan pakan ternak ruminansia berbasis limbah kelapa sawit

yang dirasa cukup efektif yaitu dengan melakukan teknologi fermentasi.

Tehnologi fermentasi ini dapat meningkatkan kecernaan struktural karbohidrat

dan peningkatan jumlah protein dengan perlakuan kimiawi, fisik, dan biologis

fermentasi. Diharapkan limbah berbasis kelapa sawit dapat dijadikan sebagai

salah satu alternatif pakan ternak sapi potong, dengan konsumsi ransum yang

tinggi, dapat mengoptimalkan pertambahan bobot tubuh sapi.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa sistem integrasi sapi sawit penting

dilakukan bukan hanya untuk pemanfaatan perkebunan kelapa sawit sebagai lahan

perkebunan tetapi dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak
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sapi potong. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian tentang pemberian limbah

berbasis kelapa sawit seperti daun dengan lidi, pelepah kelapa sawit dan bungkil

kelapa sawit sebagai alternatif pakan pada sapi potong.

B. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penggunaan daun dan pelepah

kelapa sawit, serta bungkil kelapa sawit terhadap konsumsi ransum dan

pertambahan bobot tubuh sapi potong.

C. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi bagi peternak sapi dalam

penggunaan daun dan pelepah kelapa sawit serta bungkil kelapa sawit sebagai

pakan alternatif.

2. Penelitian ini berguna sebagai bahan informasi bagi para peneliti dan

kalangan akademis atau instansi yang berkaitan dengan limbah perkebunan

kelapa sawit dan sebagai pakan sapi potong.

D. Kerangka Pemikiran

Penggunaan daun dan pelepah kelapa sawit sebagai pakan ternak ruminansia

dibatasi oleh beberapa faktor diantaranya adalah rendahnya nilai nutrien dan

konsumsi bahan kering. Pelepah dan daun kelapa sawit merupakan bahan dari

sisa perkebunan, bila dilihat dari kuantitasnya bahan ini memiliki potensi untuk

digunakan sebagai bahan pakan ternak ruminansia. Tingkat kecernaan bahan
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kering pelepah dan daun kelapa sawit pada sapi mencapai 45%. Demikian pula

daun kelapa sawit dapat digunakan sebagai sumber atau pengganti pakan hijauan.

Namun, adanya lidi pada daun kelapa sawit akan menyulitkan ternak dalam

mengkonsumsinya. Masalah tersebut dapat diatasi dengan pencacahan yang

dilanjutkan dengan pengeringan dan penggilingan. Pemanfaatan pelepah dan

daun kelapa sawit sebagai bahan pakan ruminansia disarankan tidak lebih dari

30% (Parulian, 2009).

Faktor pembatasan pelepah daun kelapa sawit sebagai pakan ternak adalah

kandungan lignin yang tinggi dan kadar protein kasar yang rendah, perlu

dilakukan pengolahan salalah satunya dengan cara fermentasi (Prabowo et al,.

2011). Teknologi fermentasi pada pelepah daun kelapa sawit dapat mengurangi

selulosa, hemiselulosa dan lignin menjadi bentuk sederhana, sehingga bahan

pakan mudah dicerna oleh mikroba rumen. Pada proses tersebut juga akan

tercakup sel-sel mikroba dan enzim yang mengandung protein-protein serta

metabolit lainnya, dengan demikian dihasilkan produk pakan dengan kualitas

lebih baik terutama kandungan protein dan serat kasar (Ardiansyah, 2014).

Jumlah konsumsi pakan merupakan faktor penentu yang paling penting yang

menentukan jumlah nutrien yang didapat oleh ternak dan selanjutnya

mempengaruhi tingkat produksi (Wodzicka et al., 1993). Bobot badan ternak

senantiasa berbanding lurus dengan tingkat konsumsi pakannya. Semakin tinggi

tingkat konsumsi pakannya, maka akan semakin tinggi pula bobot badannya

(Kartadisastra, 1997).
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Pada saat ini sumber pakan untuk ternak ruminansia sering terkendala terkait

dengan kontinuitas bahan pakan yang ada, sehingga perlu bahan pakan yang

tersedia secara kontinu agar pada usaha pemeliharaan sapi potong dapat memiliki

hasil yang optimal. Salah satunya alternatif yaitu pakan yang berasal dari limbah

kelapa sawit seperti pelepah dan daun kelapa sawit serta limbah hasil samping

pabrik kelapa sawit (PKS) seperti bungkil kelapa sawit. Akan tetapi pengaruh

pemberian ransum yang berasal dari limbah kelapa sawit belum diketahui

pengaruhnya terhadap konsumsi dan pertambahan bobot tubuh sapi. Oleh

karenanya perlu dilakukan penelitian mengenai hal tesebut untuk menjawab

permasalahan tersebut.

E. Hipotesis

Pemberian ransum berbasis limbah kelapa sawit dapat mempengaruhi konsumsi

dan pertambahan bobot tubuh sapi potong.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sapi potong

Sapi potong merupakan sapi yang dipelihara dengan tujuan utama sebagai

penghasil daging. Sapi potong biasa disebut sebagai sapi tipe pedaging. Adapun

ciri-ciri sapi pedaging adalah seperti berikut: tubuh besar, berbentuk persegi

empat atau balok, kualitas dagingnya maksimum dan mudah dipasarkan, laju

pertumbuhan cepat, cepat mencapai dewasa, efisiensi pakannya tinggi (Santosa,

1995).

Bangsa sapi mempunyai klasifikasi taksonomi sebagai berikut:

Phylum : Chordata

Subphylum : Vertebrata

Class : Mamalia

Ordo : Artiod actyla

Sub ordo : Ruminantia

Famili : Bovidae

Genus : Bos

Spesies : Bos Indicus

(Williamson dan Payne, 1993).
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Menurut Abidin (2006) sapi potong adalah jenis sapi khusus dipelihara untuk

digemukkan karena karakteristiknya, seperti tingkat pertumbuhan cepat dan

kualitas daging cukup baik. Sapi-sapi ini umumnya dijadikan sebagai sapi

bakalan, dipelihara secara intensif selama beberapa bulan, sehingga diperoleh

pertambahan bobot badan ideal untuk dipotong.

Jenis-jenis sapi potong yang sering dijumpai diantaranya Sapi Bali, Sapi Madura,

Sapi Peranakan Ongole (PO), Limosin, Simental, Brahman Croos (BX), dan Sapi

Angus serta beberapa sapi persilangan yang dihasilkan karena adanya BBIB yang

memproduksi semen berkualitas (Litbang Pertanian, 2008).  Sapi-Sapi tersebut

merupakan sapi yang memiliki pertumbuhan yang cukup baik.

B. Pakan

Bahan pakan adalah bahan yang dapat dimakan, dicerna dan digunakan

oleh hewan. Bahan pakan ternak terdiri dari tanaman, hasil tanaman, dan kadang-

kadang berasal dari ternak serta hewan yang hidup di laut (Tillman et al., 1991).

Lebih lanjut diterangkan oleh Kamal (1994) pakan adalah segala sesuatu yang

dapat dimakan, disenangi, dapat dicerna sebagian atau seluruhnya, dapat

diabsorbsi dan dapat bermanfaat bagi ternak.

Semua jenis ternak memerlukan pakan untuk memenuhi kebutuhan hidup

pokok, pertumbuhan, produksi, dan reproduksi. Ternak ruminansia seperti sapi

memiliki kemampuan memanfaatkan pakan dengan kualitas rendah menjadi

produk yang bernilai gizi dan ekonomis tinggi. Pertambahan berat badan yang

maksimal akan bisa dicapai bila pakan yang diberikan mencukupi baik kualitas
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maupun kuantitasnya (Supratman dan Iwan, 2001). Darmono (1993) menjelaskan

bahwa bahan pakan yang baik adalah bahan pakan yang mengandung karbohidrat,

protein, lemak, vitamin, dan mineral serta tidak mengandung racun yang dapat

membahayakan ternak yang mengkonsumsinya.

Menurut Blakely dan Bade (1998) bahan pakan dapat dibagi menjadi dua

kelompok yaitu konsentrat dan bahan berserat. Konsentrat berupa bijian dan

butiran serta bahan berserat yaitu jerami dan rumput yang merupakan komponen

penyusun ransum. Pakan hijauan adalah semua bahan pakan yang berasal dari

tanaman ataupun tumbuhan berupa daun-daunan, terkadang termasuk batang,

ranting dan bunga (Sugeng, 1998). Menurut Lubis (1992) pemberian pakan pada

ternak sebaiknya diberikan dalam keadaan segar. Sedangkan ,emurut Siregar

(2008), pemberian pakan yang baik diberikan dengan perbandingan 60 : 40

(dalam bahan kering ransum), apabila hijauan yang diberikan berkualitas rendah

perbandingan itu dapat menjadi 55 : 45 dan hijauan yang diberikan berkualitas

sedang sampai tinggi perbandingan itu dapat menjadi 64 : 36.

Pakan penguat (konsentrat) adalah pakan yang mengandung serat kasar relatif

rendah dan mudah dicerna. Bahan pakan penguat ini meliputi bahan pakan yang

berasal dari biji-bijian seperti jagung giling, menir, dedak, katul, bungkil kelapa,

tetes, dan berbagai umbi. Fungsi pakan penguat adalah meningkatkan dan

memperkaya nilai gizi pada bahan pakan lain yang nilai gizinya rendah. (Sugeng,

1998). Menurut Darmono (1993) konsentrat adalah bahan pakan yang

mengandung serat kasar kurang dari 18%, berasal dari biji- bijian, hasil produk

ikutan pertanian atau dari pabrik dan umbi-umbian.
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C. Kebutuhan Pakan

Kebutuhan ternak akan zat gizi terdiri atas kebutuhan hidup pokok dan

produksinya. Zat-zat pakan dalam ransum hendaknya tersedia dalam jumlah yang

cukup dan seimbang sebab keseimbangan zat-zat pakan dalam ransum sangat

berpengaruh terhadap daya cerna (Tillman et al., 1991).

Kemampuan ternak ruminansia dalam mengkonsumsi ransum dipengaruhi oleh

beberapa faktor yaitu: 1) faktor ternak itu sendiri yang meliputi besar tubuh atau

bobot badan, potensi genetik, status fisiologi, tingkat produksi dan kesehatan

ternak; 2) faktor ransum yang diberikan, meliputi bentuk dan sifat, komposisi zat-

zat gizi, frekwensi pemberian, keseimbangan zat-zat gizi serta kandungan bahan

toksik dan anti nutrisi; dan 3) faktor lain yang meliputi suhu dan kelembaban

udara, curah hujan, lama siang atau malam hari serta keadaan ruangan kandang

dan tempat ransum.

Kebutuhan pakan akan meningkat selama ternak dalam masa pertumbuhan

(Murtidjo, 1993).  Program pemberian pakan sapi potong biasanya didasarkan

pada hasil pengelompokan berat badan, jenis, umur, periode atau umur dan

kondisi sapi.  Kebutuhan nutrien berdasarkan patokan-patokan feed intake bahan

kering, dihitung 2,5 – 3,2 % dari bobot badan.  Berdasarkan pengalaman

feedloter, sapi potong yang digemukan, harus menyesuaikan dengan perilaku

konsumsi sapi sebagai akibat dari berbagai perlakuan tempat asal sampai feedlot

(Sugeng, 2001).
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D. Konsumsi Pakan

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang dimakan ternak dalam periode waktu

tertentu, biasanya dalam satuan waktu per hari. Jumlah konsumsi pakan

merupakan faktor penentu yang paling penting yang menentukan jumlah nutrien

yang didapat oleh ternak dan selanjutnya mempengaruhi tingkat produksi

(Wodzicka, 1993).

Kartadisastra (1997) menyatakan bahwa ternak ruminansia yang normal (tidak

dalam keadaan sakit atau sedang berproduksi), mengkonsumsi pakan dalam

jumlah yang terbatas sesuai dengan kebutuhannya untuk mencukupi hidup pokok.

Arora (1989) menyatakan bahwa konsumsi bahan kering pakan yang bermutu

baik dapat mencapai 3,5 % dari berat badan, sedangkan konsumsi pakan bermutu

rendah terbatas hanya 2 % dari berat badan. Semakin tinggi tingkat kecernaan

pakan akan meningkatkan konsumsi pakan (Tillman et al., 1991) sehingga jumlah

nutrien yang digunakan untuk produksi akan meningkat (Siregar, 1994).

Menurut Parulian (2009), konsumsi ransum sapi potong yang diberikan perlakuan

ransum berbasis limbah kelapa sawit dapat mencapai 3,69%. Menurut Prakkasi

(1995), konsumsi pakan sapi potong dipengaruhi oleh bobot tubuh sapi serta

pertambahan bobot badan harian yang akan dicapai, untuk bobot badan 100—350

kg konsumsi yang dibutuhkan antara 2,1—8,2 kg (bahan kering).
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E. Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah pertambahan berat badan atau ukuran tubuh sesuai dengan

umur, sedangkan perkembangan adalah berhubungan dengan adanya perubahan

ukuran serta fungsi dari berbagai bagian tubuh semenjak embrio sampai menjadi

dewasa. Proses pertumbuhan pada ternak sapi dimulai sejak awal terjadinya

pembuahan sampai dengan pedet itu lahir, dilanjutkan hingga sapi menjadi

dewasa (Sugeng, 1998).

Menurut Anggorodi (1994) pertumbuhan biasanya dimulai perlahan-lahan

kemudian mulai berlangsung lebih cepat dan akhirnya perlahan-lahan lagi atau

sama sekali berhenti sehingga membentuk kurva pertumbuhan yang berbentuk

sigmoid. Menurut Siregar (2008) pertumbuhan yang cepat terjadi pada periode

lahir hingga usia penyapihan dan pubertas, namun setelah usia pubertas hingga

usia dewasa, laju pertumbuhan mulai menurun dan akan terus menurun hingga

usia dewasa.

Pada usia dewasa, pertumbuhan sapi berhenti. Sejak sapi dilahirkan sampai

dengan usia pubertas (sekitar umur 8-10 bulan) merupakan fase hidup sapi yang

laju pertumbuhannya sangat cepat. Pertambahan bobot badan sapi ditentukan

oleh berbagai faktor, terutama jenis sapi, jenis kelamin, umur, ransum, dan teknik

pengelolaannya.

Menurut Devendra (1977), ternak yang mempunyai potensi genetik yang tinggi

akan memiliki respon yang baik terhadap pakan yang diberikan dan memiliki

efisiensi pakan yang tinggi dan adanya keragaman yang besar dalam konsumsi
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bahan kering rumput disebabkan oleh beda kualitas, daya cerna dan spesies

tanaman.  Laju Pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh umur, lingkungan dan

genetik, dimana bobot tubuh fase awal penggemukan berhubungan dengan bobot

dewasa (Tomaszewska, et al., 1993). Berdasarkan hasil penelitian (Parulian,

2009) pertumbuhan sapi potong yang diberikan pakan limbah berbasis kelapa

sawit memiliki hasil pertambahan bobot tubuh Sapi Peranakan Ongole (PO)

mencapai 0,5- -0,9kg/ekor/hari.

F. Daun dan Pelepah Kelapa Sawit

Pakan hijauan adalah semua bahan pakan yang berasal dari tanaman ataupun

tumbuhan berupa daun-daunan, terkadang termasuk batang, ranting dan bunga

(Sugeng, 1998). Menurut Lubis (1992) pemberian pakan pada ternak sebaiknya

diberikan dalam keadaan segar. Pemberian pakan yang baik diberikan dengan

perbandingan 60 : 40 (dalam bahan kering ransum), apabila hijauan yang

diberikan berkualitas rendah perbandingan itu dapat menjadi 55 : 45 dan hijauan

yang diberikan berkualitas sedang sampai tinggi perbandingan itu dapat menjadi

64 : 36 (Siregar 2008). Salah satu jenis hijauan yaitu daun kelapa sawit yang

merupakan limbah padat perkebunan kelapa sawit, dimana keberadaanya cukup

melimpah sepanjang tahun di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung.  Dilihat

dari kandungan proteinnya, daun kelapa sawit setara dengan mutu hijauan

(Prayitno dan Darmoko, 1994).

Daun kelapa sawit bila dilihat dari kandungan protein kasarnya maka bisa

dijadikan sumber protein dalam makanan ternak maupun sebagai pengganti

sumber protein yang harganya relatif mahal.  Menurut Sutardi (1980), kandungan
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serat kasarnya cukup besar sehingga mempengaruhi kecernaan bahan pakan.

Berdasarkan analisi kimia dinyatakan bahwa Pelepah dan daun sawit memiliki

kandungan nutrisi Bahan Kering (% BK) setara dengan rumput alam yang tumbuh

di padang penggembalaan. Kandungan zat-zat nutrisi pelepah dan daun sawit

dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Kandungan nutrien daun dan pelepah kelapa sawit.

Sumber : (Imsya, 2007).

Daun kelapa sawit dapat juga diawetkan sebagai silase dan diindikasikan bahwa

kecernaan bahan kering akan bertambah 45% dari hasil silase daun kelapa sawit

segar (Hasan dan Ishada, 1991).

G. Bungkil Inti Sawit

Menurut Devendra (1977), bungkil inti sawit (BIS) adalah limbah ikutan dari

ekstraksi inti sawit.  Bahan ini diperoleh dengan proses kimiawi atau cara

mekanik.  Walaupun kandungan proteinnya sedikit lebih baik tetapi serat kasar

yang tinggi dan palatabilitas yang rendah menyebabkan kurang cocok jika

No Jenis Analis Jumlah Kandungan (%)

1 Bahan kering 48,78

2 Protein kasar 5,3

3 Hemiselulosa 21,1

4 Selulosa 27,9

5 Serat kasar 31,09

6 Abu 4,48

7 BETN 51,87

8 Lignin 16,9

9 Silika 0,6
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diberikan pada ternak monogastrik dan lebih cocok diberikan pada ternak

ruminansia.

Bungkil inti sawit merupakan produk samping yang berkualitas karena

mengandung protein kasar yang cukup tinggi 16-18%. Sementara kandungan

serat kasarnya mencapai 21,30%.  Pemanfaatan produk ini perlu disertai produk

lainnya untuk mengoptimalkan penggunaan bungkil inti sawit bagi ternak

ruminansia.  Bungkil inti sawit dapat diberikan 30% dalam pakan sapi (Batubara

et al., 1993).  Kandungan bungkil nti sawit (BIS) dapat dilihat pada Tabel 2

berikut ini:

Tabel 2 Kandungan bungkil inti sawit (BIS)

No Jenis Analisis Jumlah Kandungan (%)

1 Bahan kering 87,30

2 Protein kasar 16,07

3 Serat kasar 21,30

4 Abu 3,71

5 Lemak kasar 8,23

6 Ca 0,27

7 P 0,94

Sumber : (Mirnawati, 2008)

H. Fermentasi

Fermentasi adalah suatu proses oksidasi karbohidrat anaerob. Istilah fermentasi

tersebut itu sendiri telah mengalami evolusi, istilah tersebut digunakan untuk

menerangkan terjadinya penggelembungan atau pendidihan yang terlihat dalam

pembuatan anggur, yaitu pada saat sebelum ditemukannya khamir. Bahkan istilah
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yang berlaku sekarang dipakai untuk menjelaskan pengeluaran gas

karbondioksida selama sel-sel hidup bekerja (Desrosier,1988). Menurut Winarno

et al (1980), fermentasi dapat terjadi karena aktivitas mikroba penyebab

fermentasi pada substrat organik yang sesuai. Fermentasi juga dapat

menyebabkan perubahan sifat bahan makanan sebagai akibat pemecahan

kandungan zat makanan oleh enzim yang dihasilkan oleh mikroba.

Fardiaz (1988) mengatakan bahwa proses fermentasi sering didefinisikan sebagai

proses pemecahan bahan-bahan organik oleh mikroorganisme sehingga diperoleh

bahan-bahan organik yang diinginkan.

Mikroorganisme ini sangat berperan dalam proses fermentasi karena memiliki

kemampuan untuk menghasilkan enzim dalam jumlah besar, biasanya

mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi yaitu dari golongan

bakteri, khamir, dan cendawan, mikroorganisme tersebut memiliki sel tunggal dan

mempunyai kapasitas fungsional pertumbuhan, reproduksi, pencernaan, asimilasi,

dan memperbaiki isi dalam sel dimana bagi kehidupan tingkat tinggi sudah

didistribusikan ke jaringan-jaringan, oleh karena itu dapat diantisipasi bahwa sel

tunggal merupakan wujud kehidupan yang lengkap seperti khamir yang memiliki

produktivitas enzim dan kapasitas fermentatif yang tinggi dibandingkan dengan

mahluk hidup yang lainnya (Desrosier,1988). Pada proses fermentasi peristiwa

yang terjadi adalah suatu rangkaian kerja enzim yang dibantu oleh energi-energi

metabolit yang khas berada dalam sistem biologis hidup. Perubahan kimia oleh

aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut meliputi perubahan

molekul-molekul kompleks atau senyawa-senyawa organik seperti protein,
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karbohidrat dan lemak menjadi molekul sederhana dan mudah dicerna

(Setiyatwan, 2001).



III BAHAN DAN METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan pada September 2015 di kandang peternakan

Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.

B. Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sapi potong

Sapi penggemukan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi potong

berjenis Sapi Peranakan Ongole (PO) sebanyak 9 ekor dengan bobot kelompok

R0 (141, 195, dan 217 kg), kelompok R1 (165, 184, dan 225 kg), serta kelompok

R2 (141, 171, dan 207 kg).

2. Pakan

Pakan yang diberikan selama penelitian menggunakan bahan pakan diantaranya :

Bungkil inti sawit (BIS), pelepah daun kelapa sawit, dedak halus, tetes, onggok,

bungkil kelapa, jerami padi, urea, dan premix. Pemberian pakan dilakukan

sebanyak 2 kali, yaitu pada pagi dan sore hari dengan jumlah pemberian secara

adlibitum.
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3. Kapur

Kapur digunakan sebagai bahan pembersih lantai dari mikroorganisme patogen

terutama kapang agar kandang steril.

C. Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu terdiri atas :

1. kandang sapi ukuran 12 x 6 meter digunakan sebagai tempat pemeliharaan

sapi 9 ekor;

2. kuas digunakan untuk mengapur lantai kandang

3. timbangan sapi skala 0,01 kg dengan kapasitas 10 ton yang digunakan untuk

menimbang bobot tubuh sapi;

4. timbangan gantung skala 0,1 kg dengan kapasitas 50 kg yang digunakan

untuk menimbang jumlah pakan;

5. tali yang digunakan untuk mengikat sapi;

6. skop, cangkul,selang dan sapu lidi yang digunakan untuk membersihkan

kandang;

7. sabit dan karung digunakan sebagai alat untuk mencari bahan pakan hijauan;

8. ember digunakan untuk mengangkut air minum sapi;

9. Coper digunakan untuk memotong bahan pakan hijauan;

10. plastik digunakan untuk menyimpan bahan pakan yang dilakukan olahan

fermentasi;

D. Metode Penelitian
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Metode penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang

terdiri dari 3 perlakuan dan 3 ulangan pada setiap perlakuan.

Perlakuan tersebut yaitu:

1. Kontrol (R0) : ransum basal

2. Perlakuan pertama (R1) : ransum basal + limbah kelapa sawit

3. Perlakuan kedua (R2) : ransum basal + limbah kelapa sawit fermentasi

Tabel 3 Imbangan ransum yang digunakan (R0, R1, R2).

Pakan Perlakuan Bahan pakan Imbangan (%)
Jerami padi 15
Bungkil sawit 22
Dedak halus 25

R0 Onggok 32
Molases 4
Urea 1
Premix 1
Pelepah sawit fermentasi 15
Bungkil Sawit 35
Dedak Halus 25

R1 Onggok 18
Molases 4
Urea 2
Premix 1
Pelepah sawit fermentasi 15
Bungkil Sawit fermentasi 35
Dedak Halus 25

R2 Onggok 18
Molases 4
Urea 2
Premix 1
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Tabel 4 Kandungan nutrisi ransum hasil analisis.

Pakan
Perlakuan

KA BK PK SK Lk Abu BETN
---%---

R0 9,28 90,72 14,17 28,55 4,75 15,49 44,15
R1 10,07 89,93 14,83 29,49 7,69 10,22 38,14
R2 8,97 91,03 12,56 33,34 8,61 9,98 44,63

Sumber : Analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak (2015)

E. Peubah yang diamati

1. Konsumsi ransum

Konsumsi ransum diperoleh dengan cara menghitung jumlah pakan yang

diberikan dikurangi dengan pakan sisa setiap hari, cara menghitung konsumsi

bahan kering (KBK) yaitu dengan rumus:

Konsumsi Ransum = ∑ (BK) ransum pemberian (Kg/hari) - ∑ (BK) Ransum sisa

(Kg/hari) (Parakkasi,1999).

2. Pertambahan bobot badan harian (PBBH)

Pertambahan bobot badan harian dihitung dengan rumus :

Pertambahan bobot badan

= 2 − 12 − 1
Keterangan: t1 = waktu awal pengamatan (hari)

t2 = waktu akhir pengamatan (hari)
W1 = bobot badan awal (Kg)
W2 = bobot badan akhir (Kg)

(Amien, 2012)



21

F. Pelaksanaan Penelitian

1. Tahapan persiapan kandang

Kandang yang digunakan merupakan kandang individu yaitu kandang yang pada

satu tempat terdapat satu ternak saja dengan satu ternak dan ternak yang lain

terpisah. Kandang dibersihkan dan disanitasi terlebih dahulu menggunakan air

dan dilakukan pengapuran pada lantai kandang sebelum melakukan penelitian.

2. Tahap prapenelitian

Penelitian didahului dengan proses prapenelitian selama 14 hari. Sebelum

melakukan penelitian perlu memenuhi bahan pakan untuk proses pemeliharaan

seperti limbah kelapa sawit yang perlu dilakukan fermentasi yang membutuhkan

waktu selama 14 hari. Pembuatan bahan pakan dan pembuatan ransum dengan

tahapan berikut:

a. Daun dan pelepah kelapa sawit fermentasi

Mencacah pelepah dan daun kelapa sawit dengan menggunakan alat copper

hingga halus, kemudian mengering anginkan agar kadar air menurun.  Selanjutnya

mengaduk pelepah dan daun kelapa sawit yang sudah halus dengan cairan EM4

yang didalamnya terkandung bakteri Lactobasillus Casei yang telah ditambahkan

air. Proses pengadukan dilakukan secara merata sehingga Em4 dan pelepah daun

kelapa sawit dapat homogen. Kemudian pelepah dan daun kelapa sawit yang

telah dicampur Em4 dimasukan kedalam kantong plastik dengan keadaan anaerob

selama minimal 14 hari sebelum siap digunakan.
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b. Bungkil kelapa sawit fermentasi

Fermentasi bungkil kelapa sawit dilakukan dengan cara yang hampir sama dengan

apa yang dilakukan dalam pembuatan pelepah dan daun kelapa sawit fermentasi,

yaitu dengan mencampur bungkil sawit dengan cairan Em4 dan menyimpan

dalam kondisi anaerob selama 14 hari sebelum digunakan.

c. Bahan-bahan lain

Persiapan bahan bahan lain hanyalah menghitung jumlah yang akan dibutuhkan

agar tidak kekurangan stok pakan. Pencacahan dilakukan untuk bahan pakan

jerami padi agar lebih halus dan lebih mudah homogen jika dicampurkan kedalam

ransum.

d. Ransum

Proses pembuatan ransum dilakukan setiap 1 minggu. Hal tersebut bertujuan agar

kondisi ransum tetap baik karena tidak terlalu lama proses penyimpanan ransum.

Karena masalah yang biasa terjadi ketika ransum terlalu lama disimpan maka akan

berakibat menurunnya kualitas ransum karena tengik, berjamur bahkan dapat

menjadi busuk. Selain itu proses prapenelitian ini juga bertujuan agar

memberikan waktu adaptasi kepada sapi dengan perlakuan yang baru.

3. Tahap pelaksanaan penelitian

a. Perawatan ternak dan pembersihan kandang yang dilakukan pagi hari, yaitu

pukul 06.00—07.00 WIB.

b. Perhitungan sisa ransum dengan cara penimbangan sisa ransum yang ada

pada tempat pakan.

c. Pemberian ransum sebanyak 2 kali/hari yaitu pada pagi dan sore hari.

Pemberian air minum dilakukan secara ad-libitum
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G. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan analisis ragam

dan jika berpengaruh nyata maka akan dilakukan uji beda nyata terkecil (BNT)

(Steel dan Torrie, 1991).



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pemanfaatan limbah berbasis kelapa sawit sebagai ransum alternatif tanpa

fermentasi dan terfermentasi tidak memiliki pengaruh nyata terhadap konsumsi

dan pertambahan bobot badan harian (PBBH) sapi potong.

B. Saran

Pemanfaatan limbah berbasis kelapa sawit sebaik perlu dilakukan pengolahan-

pengolahan menggunakan teknologi pengolahan pakan, agar kualitas limbah

berbasis kelapa sawit memiliki kualitas yang lebih baik.
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