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ABSTRAK

Pemilihan pakan lengkap biomassa berbasis sawit menjadi pakan penggemukan didasarkan pada kemampuan bahan pakan
ini untuk menggantikan hijauan dan konsentrat pakan yang biasa digunakan. Pertimbangan ketersediaan bahan pakan ini
terjamin secara kuantitas, kualitas maupun kontinuitas sepanjang tahun. Pakan lengkap disusun menggunakan bahan pakan
utama cacahan pelepah sawit sebagai sumber hijauan dan bungkil sawit sebagai sumber konsentrat protein. Bahan pakan
lain yang digunakan adalah molases, dedak padi, urea, garam dan mineral. Penelitian ini menggunakan 4 formula pakan
lengkap dengan kandungan protein kasar 15,93%, 17,52%, 20,03% dan 20,04%. Penelitian penggemukan menggunakan 20
ekor sapi peranakan ongol (PO) dan 20 ekor kambing kacang, 8 ekor diantaranya digunakan sebagai pembanding mengguna-
kan pakan komersil. Rancangan percobaan yang digunakan adalah latin square dengan 4 perlakuan formula pakan. Peubah
yang diukur adalah pertambahan berat bobot hidup harian dan persentase karkas. Hasil sidik ragam menunjukkan penggunaan
pakan lengkap berbasis sawit pada kandungan protein kasar 15,93%, 17,52%, 20,03% dan 20,04% tidak berbeda nyata dalam
pertambahan bobot badan harian ternak sapi PO dan kambing kacang. Hasil penelitian menunjukkan persentase karkas sapi
adalah 49,22- 53,49%, sedangkan persentase karkas sapi yang mengkonsumsi pakan komersil adalah 54,4%. Persentase karkas
kambing adalah 47,5-49,46%, sedangkan persentase karkas kambing yang mengkonsumsi pakan komersil adalah 49,39%. Per-
tambahan berat bobot hidup per hari untuk sapi adalah 0,94-1,12 kg, dan 0,10-0,16 kg per hari untuk kambing.

Kata Kunci: pakan lengkap, biomassa berbasis sawit, penggemukan, karkas

I. PENDAHULUAN
Kendala lain yang dihadapi petani-peternak dalam

meningkatkan produktivitas ternak ruminansia seperti
sapi, kambing dan domba adalah terbatasnya persedi-
aan pakan terutama pada musim kemarau. Bagi In-
donesia, pengembangan integrasi sawit dan sapi sa-
ngat potensial dilakukan. Pelepah tunasan kelapa sawit
(bukan pelepah kegiatan pruning) merupakan kompo-
nen pengganti hijauan rumput ataupun hijauan lain-
nya yang dapat digunakan sebagai bahan pakan, se-
mentara komponen pengganti bahan pakan konsentrat
dapat mengandalkan produk samping pabrik pengo-
lahan sawit seperti bungkil sawit, lumpur sawit un-
tuk menggantikan bungkil kedelai, rapeseed meal, dan
corn gluten meal yang selama ini diimpor 100% dari
luar negeri (GAMBAR 1). Penggemukan sapi lokal dan
kambing kacang pada penelitian ini menggunakan ba-

han pakan utama pelepah sawit dan bungkil sawit.

GAMBAR 1: Potensi bahan pakan berbasis biomassa

Penyiapan pakan lengkap berbasis biomassa untuk
penggemukan ini dirancang menggunakan unit-unit
mesin pengolahan pakan yang telah dihasilkan Pusat
Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) pada penelitian se-
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belumnya (Siahaan dkk, 2009). Unit mesin yang diha-
silkan sesuai dengan karakter biomassa sawit, seperti
mesin pencacah pelepah sawit (GAMBAR 2), mesin pen-
gaduk pakan lengkap dan mesin pakan pellet. Tek-
nologi untuk pemanfaatan pelepah sawit sebagai ba-
han pakan hijauan telah dihasilkan PPKS. Mesin pen-
cacah pelepah G5-700-PPKS mampu mencacah 700 kg
pelepah sawit utuh per jam dengan ukuran cacahan
tidak lebih dari 0,5 cm. Keunggulan mesin pencacah
ini adalah mampu mencacah pelepah sawit utuh mu-
lai dari pangkal pelepah sampai ujung pelepah, bahkan
pelepah sawit berdiameter 20 cm sehingga peman-
faatan pelepah sawit optimal. Pelepah yang akan di-
cacah juga tidak memerlukan perlakuan awal seperti
pengeringan atau membuang duri pelepah (Siahaan
dkk, 2011). Penelitian bertujuan untuk melihat pe-
ngaruh penggunaan pakan lengkap berbasis biomassa
dalam penggemukan sapi lokal dan kambing kacang.
Untuk memperoleh pengaruh nyata penggunaan pakan
lengkap berbasis biomassa ini, pada penelitian ini juga
digunakan pakan komersil dalam bentuk pellet dengan
kandungan protein kasar 15-17%.

GAMBAR 2: Mesin pencacah pelepah sawit G5-700-PPKS

Pakan lengkap diformulasi menggunakan bahan
pakan utama cacahan pelepah sawit sebagai sumber
hijauan dan bungkil sawit sebagai sumber konsentrat
protein. Bahan pakan lain yang digunakan adalah mo-
lases, dedak padi, urea, garam dan mineral. Hasil anal-
isa Laboratorium Balai Penelitian Ternak (2012) bungkil
sawit mengandung kadar protein kasar 14,64% dan
kadar lemak kasar 5,92%. Nutrisi cacahan pelepah
sawit (umur tanam 4-22 tahun) mengandung protein
kasar 2,55-3,67%, lemak kasar 0,21-0,35% dan serat
kasar 41,59-42,02% (hasil analisa Laboratorium Uji PT
Sucofindo, 2011). Peubah yang diukur dalam per-
cobaan penggemukan adalah pertambahan berat bobot
hidup harian dan persentase karkas.

TABEL 1: Komposisi susunan bahan atas dasar bahan kering (%)
untuk mendapatkan kandungan protein kasar (CP) yang diharapkan

Uraian Rans.1
(CP14%)

Rans.2
(CP16%)

Rans.3
(CP18%)

Rans.4
(CP20%)

pelepah 33 32,5 31,5 30,5
Dedak 15 15 15 15
Bungkil 47 47 47 47
Urea 0,5 1 2 3
Molases 2,5 2,5 2,5 2,5
Garam 1 1 1 1
Mineral 1 1 1 1
Total 100 100 100 100

II. METODOLOGI
Pakan lengkap berbasis sawit yang digunakan pada

percobaan penggemukan ini menggunakan 4 level pro-
tein kasar yaitu 15,93%, 17,52%, 20,03% dan 20,04%.
Pakan pembanding mengandung protein kasar 15-17%.
Pakan lengkap untuk sapi menggunakan bentuk pel-
let sedangkan pakan lengkap untuk kambing kacang
menggunakan bentuk wafer/abon. Pakan lengkap
dalam bentuk pellet dan wafer/abon diproduksi di
PPKS, sedangkan pakan komersil diperoleh dari PT
Japfa Comfeed, Tg Morawa.

GAMBAR 3: Pakan lengkap wafer/abon berbasis biomassa sawit

Sejumlah 20 ekor sapi lokal ongol (PO) dan 20 ekor
kambing kacang digunakan dalam penelitian ini. 8
ekor diantaranya (4 ekor sapi dan 4 ekor kambing ka-
cang) digunakan sebagai pembanding. Sapi yang dige-
mukkan adalah sapi PO, jantan, umur rerata 1,5 tahun
dan berat rerata 150-200 kg. Sedangkan untuk kamb-
ing kacang, kambing jantan, umur 6-8 bulan dengan
berat rerata 18-20 kg. Rancangan percobaan yang di-
gunakan adalah latin square (Sastrosupadi, 2000) de-
ngan 4 perlakuan formula pakan. Hal serupa dilaku-
kan terhadap kambing kacang. Peubah yang diukur
adalah pertambahan bobot badan hidup dan persentase
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GAMBAR 4: Pakan lengkap pellet berbasis biomassa sawit

karkas. Lama percobaan penggemukan adalah 120 hari
dan 10 hari masa adaptasi. Penentuan pengaruh peng-
gunaan pakan lengkap berbasis biomassa sawit adalah
berdasarkan taraf nyata pengaruh level protein kasar
pada keempat formula pakan yang diamati dari analisa
sidik ragam.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Susunan dan Preferensi Ransum

Ransum disusun berdasarkan komposisi nutrisi ba-
han yang dipergunakan dan dihitung berdasarkan ba-
han kering, sesuai dengan kandungan protein kasar
yang diinginkan. Untuk memudahkan aktifitas proses
pencampuran bahan pakan, maka komposisi bahan se-
tiap ransum dibuat hampir sama (untuk menghindari
kekeliruan produksi), kecuali urea.

Hasil analisa nutrisi formula pakan dengan satuan
analisa kadar air (g/100 g); protein (g/100 g), lemak
(g/100 g) , energi (kcal/kg), SK (g/100 g), Ca (g/100 g),
P (g/100 g) dan Lignin (g/100 g) adalah sebagai berikut:

Catatan: dianalisa di Laboratorium Balai Penelitian
Ternak Ciawi, 2012

Kandungan nutrisi pakan komersil yang digunakan
adalah protein kasar dengan kadar 15-17%, kadar air
12%, kadar lemak kasar 5%, serat kasar 10%, dan kadar
abu 12% (Analisa di Laboratorium Balai Penelitian Ter-
nak Ciawi, 2012). Masa aklimatisasi pakan lengkap
berbasis kelapa sawit menghasilkan data preferensi ter-

TABEL 2: Kandungan nutrisi pakan lengkap yang diformulasi
Formula
Ran-
sum

Kadar
Air

Protein
Kasar

Lemak
Kasar

Serat
Kasar

R1 27,71 15,93 6,15 17,01
R2 27,23 17,52 5,99 15,45
R3 27,12 20,03 7,72 17,70
R4 27,23 20,04 8,02 16,22

TABEL 2: Lanjutan...
Formula
Ran-
sum

Energi Kalsium Fosfor Lignin Abu

R1 4144 0,56 0,50 7,00 8,68
R2 4165 0,47 0,40 6,9 8,72
R3 4228 0,63 0,49 7,1 8,65
R4 4245 0,27 0,48 7,5 7,54

nak kambing terhadap bentuk pakan yang dikonsumsi.
Ternak kambing lebih menyukai pakan dalam bentuk
wafer/abon, sedangkan ternak sapi tidak menunjukkan
preferensi yang spesifik terhadap pakan bentuk pellet
maupun wafer/abon.

TABEL 3: konsumsi pakan lengkap pada aklimatisasi pakan (100%
menggunakan pakan lengkap berbasis biomassa)

Tanggal
Percobaan

Ternak Kambing
Diberi (kg) Sisa (kg) Konsumsi

(kg)
23-7-2012 0,6a 0,3 0,3
24-7-2012 0,6a 0,4 0,2
25-7-2012 0,6a 0,4 0,2
26-7-2012 0,6a 0,3 0,3
....
2-8-2012 0,6b 0,2 0,4
3-8-2012 0,6b 0,1 0,5
4-8-2012 0,6b 0,2 0,4
5-8-2012 0,6b 0,1 0,5
Catatan: ’a’ pemberian pakan dalam bentuk pel-
let pakan lengkap, ’b’ dalam bentuk pakan lengkap
wafer/abon segar

B. Performa Penggemukan
Hasil percobaan penggemukan menggunakan pakan

lengkap berbasis kelapa sawit dalam bentuk pel-
let dan wafer/abon menunjukkan respon positif ter-
hadap kenaikan bobot badan hidup harian (PBBH)
sapi lokal dan kambing kacang. Evaluasi dengan
analisa sidik ragam menunjukkan level protein kasar
15,93%, 17,52%, 20,03% dan 20,04% pada pakan lengkap
tidak berbeda nyata (p¡0,05) dalam PBBH ternak sapi
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dan kambing kacang. Hal ini diduga disebabkan
susunan imbangan antara bungkil sawit dengan caca-
han pelepah kelapa sawit tidak berbeda jauh.

*hasil analisa sidik ragam
Respon ternak sapi dan kambing kacang yang

mengkonsumsi pakan komersil menunjukkan PBBH
yang tidak jauh berbeda dengan ternak yang mengkon-
sumsi pakan lengkap berbasis biomassa. Pertambahan
berat bobot hidup per hari untuk sapi adalah 0,94-1,12
kg, dan 0,10-0,16 kg per hari untuk kambing kacang.
Sedangkan kenaikan PBBH rerata sapi menggunakan
pakan komersil adalah 0,94 kg dan 0,11 kg untuk kamb-
ing kacang.

GAMBAR 5: Pertambahan PBBH sapi selama 12 minggu pengge-
mukan

Respon PBBH sapi pada awal minggu penggemukan
melonjak tajam untuk keempat formula yang digu-
nakan, tetapi mengalami penurunan dan PBBH re-
latif sama setelah minggu ke-4 penggemukan. Respon
yang sama juga ditunjukkan pada penggunaan pakan
komersil (GAMBAR 5). Fluktuasi PBBH pada kambing
terjadi setelah minggu ke-5 penggemukan (GAMBAR 6)
dan cenderung menaik sampai minggu ke-12 pengge-
mukan. Respon positif terhadap kenaikan PBBH sapi
dan kambing kacang dimungkinkan dengan kemam-
puan pakan lengkap berbasis biomassa sawit, terutama
bahan bungkil sawit dan cacahan pelepah kelapa sawit
menyediakan energi yang cukup untuk mengimbangi
ketersediaan amoniak dalam proses sintesis protein
mikroba rumen (Ginting dkk, 2009).

Respon PBBH yang mencapai 0,94-1,12 kg untuk
sapi dan 0,10-0,16 kg untuk kambing kacang de-
ngan menggunakan bungkil sawit 47% dan cacahan
pelepah kelapa sawit 30-33% merupakan respon yang

GAMBAR 6: Pertambahan PBBH kambing kacang selama 12
minggu penggemukan.

sangat baik. Hasil penelitian Yunika (2008) pada sapi
peranakan ongole yang mendapatkan pelepah daun
sawit, jerami padi dan jerami jagung fermentasi Phane-
rochaete chrysosporium diperoleh PBBH sapi berki-
sar antara 0,35-0,45 kg/ ekor, sedangkan hasil peneli-
tian Thony (2007) pada sapi peranakan brahman yang
mendapatkan pelepah daun kelapa sawit dalam pakan
diperoleh PBBH sapi berkisar antara 35786 g/ekor.
Pemberian pakan yang tersusun dari pelepah kelapa
sawit, solid yang diperkaya, dan bungkil inti kelapa
sawit dapat meningkatkan PBBH sebesar 0,6 kg/hari
(Mathius dkk, 2005), sedangkan hasil penelitian yang
diperoleh Amzi dkk (2005) pada sapi bali yang me-
manfaatkan pelepah kelapa sawit dan solid untuk
pakan sapi dengan komposisi pakan pelepah sawit
55%, rumput lapangan 30% dan lumpur sawit/solid
15%, memperoleh PBBH rata-rata 226,66 gram per ekor
dan jumlah konsumsi pakan sebesar 8,85 kg per ekor.

C. Pengukuran Karkas
Hasil pengukuran karkas ternak sapi dan kamb-

ing setelah penggemukan menunjukkan penggunaan
pakan lengkap berbasis biomasa sawit sebagai pakan
sapi menghasilkan karkas sapi dan kambing yang nor-
mal. Hasil penelitian menunjukkan persentase karkas
sapi adalah 49,22- 53,49%, sedangkan persentase karkas
sapi yang mengkonsumsi pakan komersil adalah 54,4%.
Persentase karkas kambing adalah 47,5-49,46%, sedang-
kan persentase karkas kambing yang mengkonsumsi
pakan komersil adalah 49,39%. Secara numerik persen-
tase karkas sapi 49,22-53,49% tergolong normal sam-
pai tinggi. Hal ini menunjukkan penggunaan pakan
lengkap berbasis biomasa sawit sebagai pakan sapi
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TABEL 4: Respon penggemukan ternak sapi dan kambing menggunakan pakan lengkap berbasis biomassa

Parameter Pakan dengan kandungan protein kasar (CP, %)
15-17% (komersil) 15,93% (R1) 17,52% (R2) 20,03% (R3) 20,04% (R4)

PBBH sapi, kg 0,94 0,94 tn 1,06 tn 1,12 tn 1,00 tn
PBBH kambing, kg 0,11 0,10 tn 0,15 tn 0,16 tn 0,16 tn

menghasilkan karkas sapi yang normal. Demikian juga
dengan persentase karkas kambing, secara numerik
kambing yang diberi pakan lengkap berbasis biomassa
sawit memiliki persentase karkas 47,5-49,46%. Tingkat
persentase karkas kambing pada 47,5-49,46% tergolong
normal untuk jenis kambing.

IV. KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan

pakan lengkap berbasis biomassa sawit dapat digu-
nakan sebagai pakan penggemukan untuk ternak sapi
maupun kambing untuk menggantikan pakan komer-
sil ataupun pakan hijauan lainnya. Penggemukan
menggunakan pakan lengkap berbasis kelapa sawit
menunjukkan respon positif terhadap kenaikan bobot
ternak sapi dan kambing kacang. Pemberian ransum
pada level level protein kasar 15,93%, 17,52%, 20,03%
dan 20,04% pada pakan lengkap tidak berbeda nyata
dalam PBBH ternak sapi dan kambing. Pertambahan
berat bobot hidup per hari untuk sapi adalah 0,94-1,12
kg, dan 0,10-0,16 kg per hari untuk kambing. Hasil
penelitian menunjukkan persentase karkas sapi adalah
49,22-53,49%, sedangkan persentase karkas sapi yang
mengkonsumsi pakan komersil adalah 54,4%. Persen-
tase karkas kambing adalah 47,5-49,46%, sedangkan
persentase karkas kambing yang mengkonsumsi pakan
komersil adalah 49,39%.
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