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ABSTRAK
Pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber konsentrat merupakan
terobosan untuk mengatasi tingginya biaya produksi. Kajian ini bertujuan untuk
mengetahui peningkatan bobot harian sapi Bali jantan yang digemukkan, dan
bobot lahir sapi bali yang diberikan pakan tambahan limbah pertanian dan
probiotik Biocas. Kajian dilaksanakan di desa Tamblang Kubutambahan
menggunakan 28 ekor sapi bali jantan yang sedang digemukkan, dan 20 ekor
sapi yang sedang bunting. P0 : Sapi diberikan pakan seperti biasa berupa rumput
dan hijauan; P1 : P0 + pakan 2 kg dedak padi + 5 cc Biocas/ekor/hari, P2 : P0 +
1 kg dedak padi + 1 kg Dedak kopi + 5 cc Biocas /ekor/hari, P3 : P0 + 2 kg dedak
kopi + 5 cc Biocas /ekor/hari. Untuk sapi induk yang bunting hanya diberikan 1
perlakuan yaitu pakan tambahan 2 kg dedak kopi +
5 cc probiotik
Biocas/ekor/hari. Pemberian pakan tambahan berupa 2 kg dedak padi + 5 cc
Biocas/ekor/hari atau 1 kg dedak padi + 1 kg Dedak kopi + 5 cc Biocas /ekor/hari,
atau 2 kg dedak kopi + 5 cc Biocas /ekor/hari, menambah bobot badan harian
0,53-0,57 kg/ekor/hari, nyata lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa pemberian
pakan tambahan pada sapi Bali yang digemukkan. Sapi bunting umur + 7 bulan
yang diberi pakan tambahan berupa dedak kopi 2 kg dan probiotik 5 cc /ekor/hari
selama 4 bulan, melahirkan anak dengan bobot 18,16 kg/ekor, nyata lebih tinggi
dibandingkan sapi Bali bunting umur + 7 bulan tanpa diberi pakan tambahan.
Kata Kunci : Limbah pertanian, sapi Bali, Biocas, bobot badan, bobot lahir.
PENDAHULUAN
Sapi Bali merupakan salah satu pemasok kebutuhan daging nasional. Hal
ini terlihat dari tingginya kuota yang diberikan kepada daerah Bali untuk
memenuhi pasar daging di jakarta maupun di daerah lain di Jawa. Sapi Bali
merupakan ternak primadona di Bali, dan banyak dipelihara oleh masyarakat
Bali. Di samping karena kualitas dagingnya yang baik, sapi Bali juga memiliki
persentase karkas yang tinggi 56-58%, bila dibandingkan dengan ternak yang
lainnya (Guntoro 2004). Saat ini populasi sapi Bali mencapai 633.789 ekor dan
setiap tahun meningkat rata-rata 4,11%. Hal ini mengindikasikan bahwa ada
kegairahan dalam memelihara sapi Bali, di samping memang tradisi orang Bali
dengan memelihara sapi Bali juga memberikan dampak ekonomi yang lumayan.
Dari 633.789 ekor, 199,978 ekor (31,55%) di antaranya adalah betina (Disnak
prov. Bali, 2007). Selain betina induk, sapi Bali juga dibagi menjadi beberapa
kelompok yaitu: Jagiran (jantan dewasa), jantan muda, godel jantan, kebiri,
betina muda dan godel betina. Tingginya minat masyarakat yang mengkonsumsi
daging sapi terlihat dari tidak terpenuhinya kuota yang diberikan. Setiap tahun
kuota yang diterima untuk pengiriman sapi Bali ke luar Bali mencapai 100.000
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ekor per tahun, sedangkan Bali hanya mampu memenuhi 60.000-70.000 ekor
pertahun.
Mskipun sapi Bali menjadi komoditi unggulan bidang peternakan bagi
daerah Bali, tetapi usaha sapi Bali masih merupakan pekerjaan sambilan di
samping usaha pertanian lainnya dan tingkat kepemilikan masih relatif rendah 23 ekor per KK (Suyasa et al., 1999). Sapi Bali memiliki beberapa kelemahan yaitu
pertumbuhannya relatif lambat dan memiliki jarak beranak (culving interval) yang
panjang. Penurunan populasi sapi Bali disebabkan oleh laju pemotongan yang
melebihi laju pertumbuhan populasi, rendahnya kemampuan reproduktivitas
induk yang meliputi kematian embrional, kematian sebelum lahir, dan kematian
sebelum disapih. Oleh karena itu penanganan induk juga perlu diantisipasi
dengan perbaikan kualitas pakan selama bunting dan melalui penambahan
konsentrat maupun usaha untuk meningkatkan jumlah anak perkelahiran yaitu
dengan perlakuan superovulasi, yaitu suatu teknik untuk memproduksi banyak
oocyt dengan mempercepat pamatangannya menjadi ova serta dapat
diovulasikan sekaligus dalam jumlah korpus luteum. Peningkatan ini dapat
memperbaiki pertumbuhan prenatal selama kebuntingan, meningkatkan
konsentrasi hormon estrogen dan progesteron dan meningkatkan aktivitas enzim
sintatese laktosa serta produksi susu (Suyasa et al., 1999). Kajian ini bertujuan
untuk mengetahui peningkatan produksi ternak khususnya yang digemukkan
apabila diberikan pakan yang berasal dari limbah pertanian/perkebunan yang
ada disekitar petani-ternak, serta bobot lahir anak pada induk yang diberikan
perlakuan pakan tambahan dan probiotik Biocas.
METODOLOGI
Pengkajian dilaksanakan di Dusun Kelampuak Desa Tamblang
Kecamatan Kubutambahan, bekerjasama dengan kelompok ”Satwa Nadhi”,
mulai Mei s/d Desember 2010. Untuk kegiatan penggkajian peningkatan bobot
badan pada sapi penggemukan digunakan 21 ekor sapi dewasa jantan dengan
bobot badan rata-rata 290 kg/ekor. Sebaliknya untuk kegiatan Flushing
menggunakan 20 ekor sapi dalam keadaan bunting 5-7 bulan, dimana 10 ekor
dipakai sebagai perlakuan dan sisanya dipakai sebagai kontrol. Untuk perlakuan
super ovulasi menggunakan hormon digunakan 7 ekor sapi dalam keadaan tidak
bunting milik petani-ternak. Bahan yang lain adalah fermentor aspergilus niger,
probiotik Biocas, dedak padi(pertanian), obat-obatan dan vitamin untuk ternak,
timbangan digital untuk penimbangan pertumbuhan bobot ternak.
Perlakuan pada sapi Bali Kereman
Ternak Sapi yang akan digunakan adalah sapi jantan umur 1-2 tahun
dengan bobot 275-300 kg, sebanyak 28 ekor. Ternak sapi yang diikutkan dalam
kegiatan diberikan pakan berupa hijauan (rumput dan dedaunan) +10% dari
bobot hidup sebagai pakan utama. Dan seluruh ternak sebelum dilakukan
pengkajian diberikan perawatan kesehatan berupa obat cacing dan vitamin, hal
ini untuk menyeragamkan kondisi ternak. Dalam kegiatan ini perlakuannya
adalah: 7 ekor ternak sapi diberikan pakan sesuai dengan pakan yang biasa
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diberikan oleh petani setempat, 7 ekor diberi pakan penguat berupa dedak padi,
7 ekor diberi pakan penguat limbah kopi terfermentasi dan 7 ekor diberi
campuran berupa pakan penguat 50% dedak padi dan 50% limbah kopi
terfermentasi dan seluruh sapi diberi probiotik berupa bio-cas sebanyak 5
cc/ekor/hari.
• P0 : Sapi diberikan pakan seperti biasa berupa rumput dan hijauan
• P1 : P0 + pakan 2 kg dedak padi + 5 cc Biocas/ekor/hari
• P2 : P0 + 1 kg dedak padi + 1 kg Dedak kopi + 5 cc Biocas /ekor/hari
• P3 : P0 + 2 kg dedak kopi + 5 cc Biocas /ekor/hari
Ternak selanjutnya ditimbang setiap bulan selama 4 bulan, untuk melihat
peningkatan bobot badannya dan diberikan perawatan kesehatan. Data yang
diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan rancangan acak kelompok (RAK)
dan apabila terdapat perbedaan dilanjutkan dengan uji duncant (DMRT)
Perlakuan Flushing pada Induk Bunting
Flushing adalah pemberian pakan tambahan berupa dedak (padi/limbah
kopi/kakao) sebanyak 2 kg/ekor/hari dan probiotik 5 cc/ekor/hari selama 4 bulan
dari 2 bulan sebelum lahir dan 2 bulan setelah melahirkan. Palaksanaan flushing
menggunakan induk sapi Bali yang sedang bunting berumur 7 bulan, selanjutnya
flushing dilanjutkan sampai anak sapi berumur 2 bulan sehingga total pemberian
flushing dilakukan selama 4 bulan. Flushing menggunakan 20 induk sapi, 10 ekor
diberi pakan tambahan berupa dedak kopi, dan 10 ekor lainnya dipelihara
dengan cara petani.
• P0 : Sapi yang dipelihara oleh petani dalam keadaan bunting umur + 7 bulan
tanpa diberi pakan tambahan
• P1 : Sapi yang dipelihara oleh petani dalam keadaan bunting umur + 7 bulan
diberi pakan tambahan berupa dedak kopi 2 kg dan probiotik 5 cc /ekor/hari
selama 4 bulan, sampai anak berumur 2 bulan.
Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunankan T-test dan
apabila terdapat perbedaan dilanjutkan dengan uji DMRT
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Pemberian Limbah Pertanian pada Sapi Bali yang Digemukkan
(kereman)
Kondisi ternak di wilayah pengkajian cukup baik, terlihat dari
perkandangan yang yang sebagian besar kandang intensif/permanen, walaupun
beberapa peternak yang memiliki kandang yang semi intensif. Pada perlakuan
P0, rata-rata bobot yang dicapai 0,34 kg/ekor/hari atau 340 gram per ekor/hari.
Pada perlakuan P1, berat awal rata-rata 290,57 kg/ekor. Setelah dipelihara
selama 4 bulan (120 hari) bobot akhir rata-rata menjadi 354,29 kg/ekor (kisaran
283-422 kg/ekor), sehingga terjadi peningkatan bobot badan rata-rata 63,14 kg
(kisaran 40-79 kg/ekor) selama 4 bulan masa penggemukan, atau 0,53
kg/ekor/hari atau 530 gram/ekor/hari (kisaran 0,33-0,66 kg/ekor/hari). Pada
perlakuan P3, bobot awalnya 290,86 kg/ekor (kisaran 215-345 kg/ekor),
sedangkan bobot akhir 285-412 kg/ekor, sehingga terjadi pertambahan bobot
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badan 250-350 kg/ekor. Pada berat ini biasanya sapi telah berumur 2-3,5 tahun,
dan pertumbuhan tulang sapi sudah selesai, sehingga semua potensi terutama
pakan dimanfaatkan untuk pertumbuhan daging (bobot badan). Pertambahan
bobot harian yang mampu dicapai adalah 0,53 kg atau 530 gram /ekor/hari atau
(kisaran 0,40-0,58 kg/ekor/hari) (Tabel 1).
Tabel 1. Pertambahan bobot badan sapi Bali yang digemukkan dengan 3 perlakuan
pakan tambahan
Bobot awal
Bobot Akhir
Peningkatan Bobot
Selisih (kg)
(kg)
(Kg)
badan Harian (kg)
a
1
P0
289,88
328,28
38,4
0,34a
a
2
P1
290,57
354,29
63,14
0,53b
a
3
P2
290,43
358,85
68,42
0,57b
4
P3
290,86a
354,57
63,71
0,53b
Angka pada lajur diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji DMRT
No

Perlakuan

Bobot awal P0 adalah 289,88 kg/ekor, tanpa memperoleh pakan
tambahan, bisa menambah bobot harian 0,34 kg/ekor/hari. Harimurti et al. (1977
dalam Harmadji, 1990) melaporkan peningkatan bobot harian sapi Bali jantan
0,32-0,37 kg/ekor. Meskipun perlakuan P2 menambah bobot harian paling tinggi,
tetapi secara statistik tidak berbeda dengan P1 dan P3. Hal ini menunjukkan
bahwa pemberian limbah pertanian baik dedak kopi maupun dedak padi memiliki
kemampuan untuk meningkatkan bobot badan pada sapi Bali jantan. Suyasa dkk
(1999) mengemukakan pemberian pakan tambahan 2 kg komplit feed dan 5 cc
probiotik pada sapi Bali jantan, menambah bobot badan harian 0,63 kg/ekor, dan
pemberian pakan tambahan 2 kg komplit feed tanpa probiotik menambah bobot
badan harian hanya 0,61 kg/ekor. Hasil yang dicapai saat ini terlihat lebih rendah
bila daripada yang dicapai Suyasa dkk (1999) maupun Widiyazid dkk (1999),
yang hanya menambah bobot badan harian 0,60 kg/ekor/hari dan
0,62kg/ekor/hari. Sebaliknya Utomo dkk. (2009) melaporkan pemberian pakan
tambahan dedak 1% dari berat badan yang difermentasi dengan jamu EKD pada
sapi Bali jantan, menambah bobot badan harian 0,533 gram/ekor/hari.
Flushing pada induk sapi Bali yang sedang bunting 7 bulan
Flushing adalah pemberian pakan tambahan dan probiotik Biocas yang
diberikan pada induk yang sedang bunting berumur 7 bulan. Umur kebuntingan 7
bulan merupakan umur kebuntingan yang sensitif terhadap terjadinya perubahan
pada janin. Penambahan pakan bernutrisi nutrisi diharapkan asupan yang
diterima oleh janin dalam kandungan semakin baik sehingga berdampak positif
terhadap induk dan janin sapi. Menurut Djagra dan Budiarta, (1979) fetus pada
sapi Bali akan berkembang pesat setelah memasuki umur kebuntingan 30
minggu. Pada umur kebuntingan 30 minggu kondisi induk akan sangat
mempengaruhi fetus yang dikandungnya. Induk perlakuan memiliki bobot tubuh
berkisar 278 kg/ekor, sedangkan pembanding rata-rata 268 kg. Bobot anak yang
dilahirkan dari induk perlakuan rata-rata 18,16 kg/ekor (kisaran 16,80-20,00
kg/ekor), nyata lebih tinggi daripada bobot anak yang dilahirkan oleh induk
kontrol rata-rata 16,67 kg/ekor (kisaran 15,60-17,50 kg/ekor) (Tabel 2).
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Tabel 2. Bobot induk dan anak sapi Bali yang mendapat perlakuan Flushing berupa
pakan tambahan dan probiotik Biocas
Bobot Induk
Range bobot
Bobot Lahir
Index bobot induk
(kg)
lahir anak (kg)
Anak (Kg)
dan anak
a
1
P1
268
15,60 – 17,50
16,67
16,08
2
P2
278
16,80 – 20,00
18,16 b
15,31
Angka pada lajur diikuti huruf yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 5% menurut uji DMRT
No

Perlakuan

Hasil penelitian Winugroho et al. (1995) menunjukkan pemberian
dedak/kon-sentrat kepada induk sapi sebanyak 0,5% dan 1 % dari berat badan
ternak menghasilkan berat badan harian masing-masing sebesar 0,36-0,51 kg
dan 0,59 kg/ekor. Sebaliknya Pane (1990) mendapatkan berat lahir rata-rata sapi
Bali 16 kg/ekor lebih kecil bila daripada dengan berat lahir sapi Bali yang dikelola
oleh P3Bali yang mencapai rata-rata 18 kg/ekor. Keterbatasan hijauan yang
tersedia akan mempengaruhi jumlah dan jenis yang dikonsumsi oleh ternak dan
hal ini mempengaruhi pertumbuhan fetus terutama pada masa-masa kritis
kebuntingan yaitu pada umur bunting 30 minggu atau 7 bulan, karena pada saat
ini gizi yang dikonsumsi sepenuhnya digunakan untuk pertumbuhan fetus dan
induk (Djagra dan Budiarta,1979). Sapi yang dipelihara di daerah-daerah kering
yang hijauannya terbatas seperti NTT dan NTB rata-rata berat lahir pedetnya
hanya 12 dan 13 kg/ekor (Pane, 1990). Winugroho et al. (1995) juga
mengemukakan
produktivitas sapi Bali pada kondisi pedesaan dapat
ditingkatkan dengan penambahan dedak padi sebagai pakan tambahan.
Pemberian pakan tambahan berupa dedak padi dan bioplus pada induk dapat
menambah berat badan dan produksi susunya, yang akan berpengaruh terhadap
perkembangan pedet sehingga diperoleh pertumbuhan yang optimal. Pemberian
Bioplus yang mengandung mikroba pemecah serat kasar, akan membantu di
dalam pencernaan sehingga pakan yang dimakan dapat diserap lebih sempurna
dan berdampak terhadap pertumbuhannya.
Selain bertujuan untuk meningkatkan bobot lahir anak pemberian pakan
tambahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan induk dan
mempercepat rekondisi organ-organ reproduksi sehingga mempercepat
terjadinya birahi kembali. Yasa et al. (1999) menyatakan pakan tambahan yang
diberikan pada induk memberikan nutrisi yang mampu memenuhi kebutuhan
tubuh untuk mempercepat pemulihan organ-organ sehabis melahirkan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Pemberian pakan tambahan berupa 2 kg dedak padi + 5 cc Biocas/ekor/hari
atau 1 kg dedak padi + 1 kg Dedak kopi + 5 cc Biocas /ekor/hari, atau 2 kg
dedak kopi + 5 cc Biocas /ekor/hari, menambah bobot badan harian 0,53-0,57
kg/ekor/hari, nyata lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa pemberian pakan
tambahan pada sapi Bali yang digemukkan.
2. Sapi bunting umur + 7 bulan yang diberi pakan tambahan berupa dedak kopi 2
kg dan probiotik 5 cc /ekor/hari selama 4 bulan, melahirkan anak dengan
bobot 18,16 kg/ekor, nyata lebih tinggi dibandingkan sapi Bali bunting umur +
7 bulan tanpa diberi pakan tambahan.
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Saran
Beberapa hasil yang ditampilkan belum sepenuhnya memuaskan semua
pihak, maka dari itu akan dilakukan kajian-kajian selanjutnya untuk memperoleh
data-data yang lebih lengkap.
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