
KAJIAN NILAI NUTRISI TANAMAN PADA PROGRAM I-JALAPI 

TERHADAP PERTUMBUHAN SAPI DI LABANGKA 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

 

Diserahkan Guna Memenuhi Sebagian Syarat yang Diperlukan  

untuk Mendapat Derajat Sarjana Peternakan  

pada Program Studi Peternakan  

 

 

 

 

 

 

OLEH  

 

RIZKA SOFIA NAFIFA 

B1D 014 223  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM  

2018 

 



2 

 

KAJIAN NILAI NUTRISI TANAMAN PADA PROGRAM I-JALAPI 

TERHADAP PERTUMBUHAN SAPI DI LABANGKA 

 

 

Oleh  

 

Rizka Sofia Nafifa 

B1D 014 223 

 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH  

 

 

 

Diserahkan Guna Memenuhi Sebagian Syarat yang Diperlukan  

\untuk Mendapat Derajat Sarjana Peternakan  

pada Program Studi Peternakan  

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

 

MENGESAHKAN  

Pada Tanggal:       November 2018 

 

 

 

Pembimbing Utama 

 

 

 

 

 

Dr. Ir. H. Syamsul Hidayat Dilaga 

NIP. 19600101 198503 1011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

KAJIAN NILAI NUTRISI TANAMAN PADA PROGRAM I-JALAPI 

TERHADAP PERTUMBUHAN SAPI DI LABANGKA 

 

Oleh 

Rizka Sofia Nafifa 

B1D 014 223 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai nutrisi dari tanaman lamtoro dan 

jagung yang digunakan sebagai pakan ternak sapi dalam program I-JALAPI yang 

berlangsung di Kecamatan Labangka serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan 

ternak sapi. Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah ternak sapi dan juga 

tanaman lamtoro dan jagung. Sampel diperoleh dengan menggunakan metode 

simple random sampling untuk pengambilan data secara acak karena populasi 

sampel yang diambil homogen serta menentukan jumlah responden dengan 

menggunakan metode purposive random sampling, dengan menggunakan rumus 

Slovin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan nutrisi limbah jagung 

yaitu BK 30,8%; PK 4,5%; LK 0,2%; SK 33,4%; Abu 12,6%; BETN 66,4%; dan 

TDN 53,2%. Adapun kandungan nutrisi lamtoro yaitu BK 42,0%; PK 24,1%; LK 

2,6%; SK 15,4%; Abu 6,9%; BETN 82,0%; dan TDN 75,9%. Kemudian dengan 

pemberian pakan berupa limbah jagung 11-63% dan lamtoro 37-89% dapat 

meningkatkan berat badan ternak, dengan pertambahan bobot badan 0,4-

0,6kg/ekor/hari dalam waktu pemeliharaan selama 6 bulan.  

Kata kunci: IJALAPI, Lamtoro, Jagung, Nilai Nutirisi Lamtoro dan Jagung, 

PBBH 
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STUDY OF PLANT NUTRITION VALUES IN I-JALAPI PROGRAMS  

ON CATTLE GROWTH IN LABANGKA 

 

By 

Rizka Sofia Nafifa  

B1D 014 223 

 

ABSTRACT 

 

This research is to find out the nutritional value of lamtoro and corn waste used as 

cattle fodder in the I-JALAPI program which takes place in Labangka Subdistrict 

and its effect on the growth of cattle. The material used in this study was also 

Leucaena and waste corn. Samples were obtained using simple random sampling 

method for random data collection because the sample population to be taken was 

homogeneous and determined the number of respondents using purposive random 

sampling method, using Slovin formula. The results showed that the nutrient 

content of waste corn was BK 30.8%; PK 4.5%; LK 0.2%; SK 33.4%; Ash 

12.6%; BETN 66,4%; and 51.5% TDN. While the nutritional content of Leucaena 

was BK 42.0%; PK 24.1%; LK 2.6%; SK 15.4%; Ash 6.9%; BETN 82,0%; and 

72.8% TDN. Then by giving feed in the form of corn waste 11-63% and lamtoro 

89-37% can increase cattle body weight, with a body weight gain of 0.4-0.6kg / 

head / day in maintenance time for 6 months.  

Keywords: IJALAPI, Leucaena, Waste corn, Nutritional value of Leucaena and 

waste corn, ADGs 
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PENDAHULUAN 

Ternak sebagai salah satu komponen pemenuhan kebutuhan pangan 

memegang peranan penting dalam kaitannya sebagai sumber protein. Lengkapnya 

kandungan asam-asam amino dalam protein hewani dibandingkan dengan protein 

nabati mengakibatkan produk hewani seperti daging, susu dan telur selayaknya 

dikonsumsi guna tercapainya pertumbuhan dan perkembangan optimal (Samadi, 

dkk; 2010). 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu sentra 

peternakan dan penghasil jagung di wilayah Indonesia. Namun, saat ini kebutuhan 

daging secara nasional belum tercukupi dari kebutuhan dalam negeri, sehingga 

pemerintah melakukan import daging sapi dari Australia pada tahun 2016 dan 

import jagung dari Amerika. Ketergantungan terhadap import jagung dan daging 

sapi ini berdampak terhadap harga jagung dan daging sapi, yang kadang kala 

memberikan kerugian maupun keuntungan (Anonimus, 2017). 

Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah Kabupaten Sumbawa mempunyai 

startegi dan upaya yang kongkrit untuk membantu mengoptimalkan sumber daya 

yang ada untuk pengembangan usaha pertanian dan peternakan melalui pola 

integrasi ternak, tanaman jagung dan lamtoro. Pengembangan usaha integrasi ini 

dilakukan pada wilayah kawasan tanaman pangan yaitu labangka yang memiliki 

potensi populasi ternak yang cukup besar sehingga dapat dengan mudah 

dikembangkan.  

Labangka memiliki luas lahan tanaman jagung sebesar 10.676 Ha dan luas 

lahan tanaman lamtoro sebesar 107,5 Ha. Menurut Dilaga, dkk. (2017) jarak 

penanaman lamtoro 10 m x 1 m dengan jumlah bibit 506. Hal ini menunjukkan 

bahwa jumlah tanaman lamtoro yang tersebar dalam luas 107,5 Ha sebanyak 

54.395.000 pohon. 

Keberadaan program ini dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan sebagai 

sumber pakan ternak atau sumber energi. Sebagai sumber pakan ternak, pola 

usaha yang dilakukan adalah melalui perpaduan antara jagung, lamtoro, dan sapi, 

mengingat dalam aspek usaha peternakan bahwa salah satu faktor penentu baik 

buruknya tingkat produktivitas adalah dari asupan pakan.  
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Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah 

kandungan nilai nutrisi tanaman limbah jagung dan lamtoro terhadap 

pertumbuhan sapi di Labangka 

MATERI DAN METODE 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Labangka dan Laboratorium 

Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram 

selama 01 Mei-30 Juni 2018. Sampel tanaman limbah jagung dan lamtoro serta 

responden diambil di Kecamatan Labangka dan sampelnya dianalisa di 

laboratorium. 

 Materi yang digunakan yaitu limbah jagung, lamtoro, ternak sapi dan 

peternak. Sampel limbah jagung dan lamtoro diambil dari 5 Desa yaitu Desa Jaya 

Makmur, Sekokat, Suka Damai, Labangka, dan Suka Mulya. Adapun sampel 

peternak diambil sebanyak 30 orang dengan menggunakan metode purposive 

random sampling. 

 Data hasil pengamatan dianalisis aritmatik dan standar deviasi (Mean±SD) 

dengan menggunakan Microsoft Excel 2010. Data yang diperoleh dibandingkan 

rataannya, kemudian dibahas secara deskriptif.  

    

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Keadaan Umum Lokasi Penelitian  

Kecamatan Labangka merupakan salah satu kecamatan dari 24 kecamatan 

yang terdapat di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kecamatan 

ini terletak di bagian tenggara wilayah Kabupaten Sumbawa. Luas wilayah 

Kecamatan Labangka adalah 243,08 km2 dan jumlah penduduk pada tahun 2016 

sebanyak 10.702 jiwa dengan kepadatan penduduk 44 jiwa/km2. Wilayah 

Kecamatan Labangka terdiri dari 5 desa definitive. Di antara kelima desa di 

Kecamatan Labangka, Desa Suka Damai memiliki wilayah yang terluas, yaitu 

sekitar 21,68 % dari seluruh luas Kecamatan Labangka, diikuti Desa Labangka 

(20,53 %) dan Desa Jaya Makmur (20,50 %). Karena letaknya yang berbatasan 

dengan laut yaitu Samudera Indonesia disebelah selatan maka seluruh desa di 

Kecamatan Labangka di kategorikan sebagai desa pantai (Anonimus, 2017). 
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Iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan ekosistem yang 

ada di suatu daerah, tak terkecuali di Kecamatan Labangka. Tingkat curah hujan 

dan banyaknya hari hujan per tahun sangat berpengaruh bagi masyarakat, 

terutama bagi masyarakat dengan mata pencaharian di bidang pertanian, seperti di 

Kecamatan Labangka yang sebagian besar penduduknya mengandalkan sektor 

pertanian. Dan mengingat sebagian besar petani di Kecamatan Labangka sangat 

mengandalkan air hujan untuk mengairi tanamannya makanya tingkat curah hujan 

memiliki pengaruh sangat besar di kecamatan ini. Pada tahun 2016 banyaknya 

hari hujan di kecamatan Labangka sekitar 111 hari dengan rata-rata curah hujan 

sebesar 5,89 mm (Anonimus, 2017). 

 

Keadaan Umum Responden 

Pada penelitian proses pengambilan data diperoleh dari kelompok-

kelompok yang mengikuti program I-JALAPI di Kec. Labangka. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini sebanyak 30 orang peternak. Data yang diambil 

pada penelitian ini adalah data mengenai nilai nutrisi tanaman pakan ternak yaitu 

lamtoro dan jagung terhadap pertumbuhan sapi di Kec. Labangka. Proses 

pengambilan data ini dilakukan oleh penulis selaku peneliti dan dibantu oleh ketua 

kelompok dari kelompok-kelompok yang mengikuti program I-JALAPI. 

Badan pusat statistik menggolongkan usia berdasarkan usia kerja menjadi 

5 yaitu 15-24 tahun, 25-34 tahun, 35-44 tahun, 45-54 tahum dam ≥55 tahun 

(Anonimus, 2015). Kecamatan Labangka adalah salah satu Kecamatan di Kab. 

Sumbawa. Kecamatan ini terpilih menjadi salah satu daerah yang menjalankan 

program IJALAPI. Pada penelitian ini gambaran umum responden dapat dilihat 

dalam tabel 6. 
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Tabel 6. Gambaran Umum Responden 

No. Kategori 

1 
Umur (th) 

25-34 35-44 45-54 ≥55 

43%  17% 27% 13%  

2 Pendidikan     

a. Tidak tamat SD (org) - 1  3 3  

b. SD (org) 2 1 1 - 

c. SMP (org) 1 2 2 - 

d. SMA (org) 7 1  2  1  

e. Perguruan Tinggi (org) 3  - - - 

3 Pengalaman Beternak (th) 2-10  2-10 2-24 6-18 

4 Kepemilikan Ternak 

(ekor) 

2-12  4-10 7-22 6-19 

Sumber: Data Primer diolah (2018)  

Berdasarkan data di atas, rataan rentang usia peternak yang ikut dalam 

program I-JALAPI adalah 28-34 tahun (37%). Usia petermak ini masuk kedalam 

usia produktif. Hal ini menunjukkan peternak yang ada dalam program ini sedang 

dalam masa-masa produktinya. Usia ini juga berpengaruh terhadap bagaimana 

mereka memelihara ternaknya. 

Tingkat Pendidikan mempengaruhi peternak dalam beradapatasi dan 

berinovasi dalam beternak. Berdasarkan tingkat Pendidikan didapat sebanyak 7 

orang (23%) tidak tamat SD, sebanyak 4 orang (13%) tamatan SD, sebanyak 5 

orang (17%) tamatan SMP, sebanyak 11 orang (37%) tamatan SMA dan 3 orang 

tamatan perguruan tinggi. Kondisi pendidikan sebagian besar peternak adalah 

tamatan SMA. Semakin tinggi tingkat pendidikan peternak maka tatalaksana 

pemeliharaan makin baik kerena peternak dapat mengadopsi inovasi dan merubah 

cara berfikir serta cara pemecahan masalah lebih matang. 

Pengalaman beternak memengaruhi bagaimana peternak berperilaku dalam 

memelihara ternaknya. Peternak yang sudah memiliki pengalaman beternak yang 

cukup lama seharusnya sudah mengalami perombakan cara beternak dari sistem 

tradisional menjadi semi intensif bahkan intensif. Pengalaman beternak tiap 

peternak beragam yaitu 2-5 tahun sebanyak 11 orang (37%), 6-8 tahun sebanyak 6 

orang (20%), 9-12 tahun sebanyak 7 orang (23%), 13-19 tahun sebanyak 5 orang 

(17%), dan 24-26 tahun sebanyak 1 orang (3%). Sebagian besar peternak memiliki 

pengalaman beternak cukup lama sehingga kemampuan dalam beternak sudah 

cukup sehingga dapat memutuskan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam 
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beternak dan dapat dijadikan bahan evaluasi agar usaha yang dijalankan dapat 

semakin berkembang. 

Jumlah kepemilikan adalah besar kecilnya skala usaha beternak 

berdasarkan jumlah ternaknya. Jumlah ternak atau jumlah kepemilikan ternak dari 

30 peternak yang memiliki 2-4 ekor sebanyak 6 orang (20%), memiliki ternak 5-8 

ekor sebanyak 9 orang (30%), mermiliki ternak 9-11 ekor sebanyak 6 orang 

(20%), memiliki ternak 12-18 ekor sebanyak 6 orang (20%), memiliki ternak 19-

22 ekor sebanyak 2 orang (7%), dan memiliki ternak 23-24 ekor sebanyak 1 orang 

(3%). Jumlah ternak yang dimiliki oleh peternak beragam, hal ini mungkin 

disebabkan karena kemampuan peternak dalam memelihara ternak tidak sama. 

 

Pemberian Pakan 

Pemberian pakan mencakup 2 hal yaitu frekuensi pemberian pakan dan 

presentase pemberian pakan. Pada penelitian ini peternak di Kec. Labangka yang 

mengikuti program I-JALAPI, frekuensi pakan yang diberikan adalah 2-3 kali. 

Frekuensi pemberian pakan ini cukup baik karena tidak membiarkan ternak 

kekurangan pakannya. Pakan yang diberikan oleh peternak adalah limbah jagung 

dan lamtoro 

Komposisi nutrisi limbah jagung dan lamtoro ini diperoleh melalui analisa 

proksimat. Komposisi nutrisi limbah jagung dan lamtoro dapat dilihat pada tabel 

7. 

Tabel 7. Komposisi Nutrisi Limbah Jagung dan Lamtoro 

Bahan 

Pakan  

BK 

(%) 

PK  

(%) 

LK  

(%) 

SK  

(%) 

Abu 

(%) 

BETN 

(%) 

TDN  

(%) 

LJ1 29,8 4,1 0,1 32,8 12,1 67,1 53,5 

LJ2 31,5 4,5 0,4 34,2 13,7 65,4 52,6 

LJ3 31,0 4,9 0,1 33,3 11,8 66,6 53,3 

Rataa

n 

30,8 4,5 0,2 33,4 12,6 66,4 53,2 

Sd 0,9 0,4 0,2 0,7 1,0 0,9 0,5 

L1 42,5 23,5 2,5 16,6 6,7 80.9 74,6 

L2 43,0 24,4 2,5 15,1 7,0 82,4 76,1 

L3 40,5 24,3 2,8 14,5 7,1 82,7 76,9 

Rataa

n 

42,0 24,1 2,6 15,4 6,9 82,0 75,9 

Sd 1,3 0,5 0,2 1,1 0,2 1,0 1,2 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 
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Keterangan: LJ= Limbah Jagung; L=Lamtoro 

Berdasarkan hasil analisa proksimat, limbah jagung memiliki BK sebesar 

30,8%; nilai BK ini tinggi jika dibandingkan dengan limbah jagung dari Ruswendi 

(2011) hanya sebesar 21,7%. Kemudian kadar PK sebesar 4,5% setara dengan 

limbah jagung IPB (2008) yang bernilai 4,77%. Kemudian untuk kadar LK 

limbah jagung pada penelitian ini sebesar 0,2% lebih rendah jika dibandingkan 

dengan IPB (2008) dengan nilai LK sebesar 1,06%. Kadar SK limbah jagung yang 

terdapat di Kecamatan Labangka sebesar 33,4% lebih rendah dibandingkan 

dengan Lestari (2012) sebesar 35,06%. Kemudian kadar abu sebesar 12,6% jauh 

lebih tinggi daripada limbah jagung Sangadji (2009) yang hanya bernilai 7,00%. 

Lamtoro diperoleh BK dengan rataaan sebesar 42,0%; jika dibandingkan 

dengan BK lamtoro sebesar 29,10% yang terdapat dalam Hindrawati (2013) maka 

kandungan BK yang terdapat di Kec. Labangka jauh lebih tinggi. Kadar PK 

lamtoro rataannya sebesar 24,1% lebih rendah dibandingkan dengan Indrayati, 

dkk (2013) dengan kadar PK sebesar 24,3%. Sedangkan kadar LK rataannya 

sebesar 2,6%; lebih besar jika dibandingkan dengan kadar LK dalam Hindrawati, 

dkk (2011) yaitu sebesar 2,2%. Kadar SK lamtoro rataannya sebesar 15,4% lebih 

rendah dari Yahya (2014) dengan kadar SK sebesar 18,1%. Kemudian untuk 

kadar Abu dengan rataan sebesar 6,9%; kadar abu ini lebih rendah jika 

dibandingkan dengan kadar abu lamtoro yang terdapat dalam Indrayati (2013) 

yaitu 8,40%. Kadar BETN rataannya sebesar 82,0%; lebih besar dari berbagai 

sumber dengan nilai 41,3-77,4%. Kemudian untuk TDNnya sebesar 75,9%. 

Perbedaan ini bisa disebabkan oleh varietas tanaman, lama panen, unsur 

tanah, cuaca, curah hujan dan hal lainnya yang mampu mempengaruhi kandungan 

nutrisi tanaman. Kandungan nutrisi limbah jagung dan lamtoro yang terdapat di 

Kecamatan Labangka ini cukup baik, karena tidak terlalu berbeda dengan nutrisi 

limbah jagung dan lamtoro yang ada pada penelitian-penelitian sebelumnya. 

Jenis tanah yang ada di Kecamatan Labangka umumnya berupa lahan 

kering seperti tegalan dan ladang yang sangat mengandalkan air hujan untuk 

pengairannya. Lahan kering dalam keadaan alamiah memiliki kondisi antara lain 

terhadap erosi, terutama bila keadaan tanahnya miring atau tidak tertutup vegetasi, 

tingkat kesuburannya rendah, lapisan bawahnya memiliki kelembaban yang amat 
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rendah. Kondisi lahan yang seperti ini cocok untuk penanaman lamtoro dan 

jagung. (Anonimus, 2017). Kemudian tingkat curah hujan dan banyaknya hari 

hujan per tahun sangat berpengaruh pada kandungan nutrisi tanaman. Pada tahun 

2016 banyaknya hari hujan di Kecamatan Labangka sekitar 111 hari dengan rata-

rata curah hujan sebesar 5,89 mm (Anonimus, 2017). 

Persentase limbah jagung dan lamtoro yang diberikan oleh peternak ini 

bermacam-macam sesuai dengan kemampuan peternak. Persentase pemberian 

pakan lamtoro dan limbah jagung ini dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Persentase Pemberian Limbah Jagung dan Lamtoro 

No % LJ % L Jumlah 

Peternak 

 

BBo  

(kg) 

BBt 

 (kg) 

PBBH  

(kg) 

(org) 

 

% 

1 11-23 89-77 1 3 150 250 0,6 

2 24-36 76-64 6 20 160 235 0,4 

3 37-49 63-51 5 17 113 192 0,4 

4 50-63 50-37 9 30 138 213 0,4 

5 64-76 36-24 7 23 97 180 0,2 

6 77-89 23-11 2 7 138 175 0,2 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 

Keterangan: LJ= Limbah Jagung; L= Lamtoro; BBo= Berat badan awal; BBt= 

Berat badan akhir 

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 8, pemberian limbah jagung 11-

63% dan lamtoro 89-37% menunjukkan hasil yang optimal. Hasil yang optimal ini 

dapat dilihat dari PBBH ternak yaitu 0,4-0,6 kg/hari/ternak. Selain pertambahan 

bobot badan yang baik, keuntungan yang diperoleh peternak setelah memelihara 

ternaknya selama 6 bulan pun baik yaitu berkisar Rp. 3.000.000-Rp 4.000.000. 

Penggunaan limbah jagung dan lamtoro dengan persentase 11-63% dan 

89-37% terbukti dapat menambah berat badan ternak, untuk mengetahui apakah 

kebutuhan hidup ternak terpenuhi dengan baik maka dapat dilakukan pembuktian 

berdasarkan lampiran sebagai berikut.  
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Tabel 9. Kecukupan Nutrisi Ternak 

No Bahan Pakan PK (g) TDN (g) 

1 Limbah Jagung 103,9 1,2 

2 Lamtoro 2277,5 6,9 

Jumlah 2381,4 8,1 

Kebutuhan 337 2 

Kelebihan 2044,4 6,1 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 

Data yang diperoleh di atas menunjukkan bahwa PK dan TDN yang 

disumbangkan oleh limbah jagung dan lamtoro melebihi kebutuhan ternak dengan 

kelebihan PK sebesar 2044,4g dan TDN sebesar 6,1kg. Oleh karena itu, 

penggunaan limbah jagung dan lamtoro sangat disarankan untuk diterapkan, agar 

kenaikan bobot badan ternak dan keuntungan yang diperoleh semakin meningkat. 

Program IJALAPI yang baru dijalankan selama 1 tahun ini telah memperlihatkan 

keuntungan bagi para peternak yang berada di Kecamatan Labangka. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Kandungan 

nutrisi limbah jagung yaitu BK 30,8%; PK 4,5%; LK 0,2%; SK 33,4%; Abu 

12,6%; BETN 66,4 %; dan TDN 51,5%. Adapun kandungan nutrisi lamtoro yaitu 

BK 42,0%; PK 24,1%; LK 2,6%; SK 15,4%; Abu 6,9%; BETN 82,0%; dan TDN 

72,8%. Pemberian pakan berupa limbah jagung 11-63% dan lamtoro 37-89% 

dapat meningkatkan berat badan ternak, dengan pertambahan bobot badan 0,4-

0,6kg/ekor/hari dalam waktu pemeliharaan selama 6 bulan. 
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