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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan gizi limbah jagung yang 

digunakan untuk pakan sapi di Kecamatan Labangka dan dampaknya terhadap 

peningkatan bobot badan sapi. Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

ternak sapi dan juga limbah tanaman jagung yang digunakan untuk pakan sapi. 

Pengambilan sampel dengan metode simple random sampling, menentukan 

jumlah responden dengan menggunakan metode Purposive Random Sampling, 

dengan menggunakan rumus Slovin Data tersebut terdiri dari data primer dan data 

sekunder. Data primer mencakup informasi tentang lahan pertanian jagung yang 

meliputi obyek penelitian, luas tanam jagung, luas panen, dan produksi limbah 

jagung yang dihasilkan. Selain itu, data primer dapat diperoleh dengan melakukan 

wawancara kepada para petani menggunakan kuisioner yang sudah disiapkan oleh 

peneliti. Data sekunder dikumpulkan berupa data mengenai luas lahan pertanian, 

luas lahan areal tanaman jagung yang diperoleh dari dinas atau instansi terkait. 

Pengambilan data dilakukan dengan cara mengambil sampel dari limbah tanaman 

jagung secara acak. Data hasil pengamatan dianalisis Aritmatik dan standar 

Deviasi (Mean ± SD). Variabel yang diamati adalah kandungan gizi limbah 

jagung dan pengaruh terhadap pertambahan bobot badan ternak. Hasil dari 

penelitian ini yaitu kandungan gizi limbah jagung di Kecamatan Labangka adalah 

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

53,2%. Persentase pemberian limbah jagung sebesar 67% belum mampu 

memenuhi kebutuhan pokok ternak sapi. 

Kata kunci : Limbah Jagung, Kandungan Gizi Limbah Jagung, Pertambahan 

Bobot Badan Sapi. 
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NUTRITIONAL CONTENT OF CORN WASTE AND ITS IMPACT  

ON INCREASING CATTLE BODY WEIGHT  

IN LABANGKA DISTRICTS SUMBAWA 

(CASE STUDY) 

By 

Soni Insani Putra 

B1D 014 251 

ABSTRACT 

This study aims to determine the nutrient content of corn waste used for 

cattle feed in Labangka Subdistrict and its impact on increasing cattle body 

weight. The materials used in this study were cattle and also corn plant waste used 

for cattle feed. the Sampling used simple random sampling method, while to 

determine the number of respondents, the researcher used the Purposive Random 

Sampling method, using the Slovin formula the data consisted of primary and 

secondary data. the Primary data were the information about corn farmland which 

includes research objects, corn planting area, harvest area, and the amount corn 

waste production. In addition, the primary data were obtained by conducting 

interviews with farmers using questionnaires prepared by researchers. the 

Secondary data was collected in the form of data about the area of agricultural 

land, the area of corn planted land obtained from the agency or related agencies. 

Data collection was done by taking samples from corn waste randomly. the Data 

from observations were analyzed by arithmetic and standard deviation (mean ± 

SD). The variables observed were the nutrient content of corn waste and the effect 

on animal body weight gain. The results of this study showed that the nutrient 

content of corn waste in Labangka District is BK 30.8%; PK 4.5%; LK 0.2%; SK 

33.4%; Ash 12.6%; BETN 66.4% and TDN 53.2%. The percentage of giving corn 

waste by 67% has not been able to fulfill the basic needs of cattles. 

 

Keywords : Corn Waste, Nutrient Content of Corn Waste, Increased Weight of   

Cow Body. 
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PENDAHULUAN 

Faktor utama penentuan keberhasilan dalam usaha peternakan adalah 

penyediaan pakan. Salah satu strategi penyediaan pakan bagi ternak ruminansia 

adalah dengan pemanfaatan sisa pertanian, perkebunan maupun agroindustri. 

Salah satu hasil sisa tanaman pangan yang mempunyai potensi cukup besar adalah 

jagung. Tanaman jagung merupakan salah satu tanaman serealia yang tumbuh 

hampir di seluruh dunia dan tergolong spesies dengan variabilitas genetik terbesar 

termasuk di Indonesia.  

Jagung merupakan bahan makanan pokok kedua setelah padi yang areal 

penanamannya tergolong luas di Nusa Tenggara Barat terutama di Kabupaten 

Sumbawa yang pada tahun 2016 mencapai sebesar 77.151 ha, degan produksi 

sebesar 467.240ton (Dinas Pertanian, 2017) sedangkan produksi jagung tahun 

2017 yang mencapai 646.413 ton, sementara di Kecamatan Labangka luas lahan 

yang ditanami jagung mencapai 10.676 ha dengan produksi per hektar mencapai 8 

ton per hektar (BPS, 2018). Lahan seluas itu pastinya menghasilkan limbah 

jagung yang banyak. Pada dasarnya limbah jagung yang merupakan batang, daun, 

kulit jagung atau kelobot dan jeggel jagung sampai saat ini pemanfaatannya 

kurang optimal, padahal jumlah produksinya sangat melimpah. Berbagai limbah 

yang dihasilkan ini biasanya tidak dipergunakan lagi ataupun nilai ekonominya 

sangat rendah. Padahal, limbah dari tanaman jagung ini juga memiliki nutrisi yang 

dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak alternatif selain hijauan segar. Apabila 

mengatasi kekurangan pakan pada musim kemarau. 

Pada musim kemarau hijauan segar hampir tidak ada di daerah Sumbawa, 

maka dari itu pemanfaatan limbah jagung akan sangat berperan penting untuk 

mengatasi masalah ini, dan akan dapat memenuhi kebutuhan ternak sehari-hari 

sehingga dapat mencegah terjadinya kehilangan berat badan ternak pada musim 

kemarau. Pemanfaatan jerami jagung sebagai pakan ternak telah lama dilakukan 

oleh petani di Kecamatan Labangka, mengigat daerah ini merupakan sentra 

produksi jagung terbesar di Kabupaten Sumbawa. Walau demikian, belum ada 

informasi tentang besarnya kenaikan bobot badan sebagai pengaruh dari 

pemberian pakan jerami jagung di Labangka. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan 

metode survey untuk menggali informasi tentang besarnya sumberdaya jerami 

jagung terhadap kenaikan bobot badan sapi yang dipelihara di Kecamatan 

Labangka. 

 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1-30 Juni 2018 di Kecamatan 

Labangka, sedangkan analisa kandungan gizi dilaksanakan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram. 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah ternak sapi dan juga 

limbah tanaman jagung yang digunakan untuk pakan sapi. Menentukan tempat 

pengambilan sampel limbah jerami jagung dari masing-masing tempat pemanen 

berdasarkan metode simple random sampling yang merupakan pengambilan data 

secara acak karenan populasi sampel yang diambil homogen. Menentukan jumlah 

responden dengan menggunakan metode Purposive Random Sampling. 

Tingkat kelonggaran 15% digunakan dengan dasar jumlah tidak lebih dari 

2000 populasi (Sugiono, 2003 dalam Andi 2012). Data tersebut terdiri dari data 

primer dan data sekunder. Data primer mencakup informasi tentang lahan 

pertanian jagung yang meliputi obyek penelitian, misalnya luas tanam jagung, 

luas panen, dan produksi limbah jagung yang dihasilkan. Selain itu, data primer 

dapat diproleh dengan melakukan wawancara kepada para petani menggunakan 

kuisioner yang sudah disiapkan oleh peneliti. Data sekunder dikumpulkan berupa 

data mengenai luas lahan pertanian, luas lahan areal lahan asal tanaman jagung 

yang diperoleh dari dinas atau instansi terkait. Pengambilan data dilakukan 

dengan cara mengambil sampel dari limbah tanaman jagung secara acak. 

Data hasil pengamatan dianalisis Aritmatik dan standar Deviasi (Mean ± 

SD) dan data yang diperoleh di cari rataan dengan cara deskriptif. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Labangka merupakan salah satu Kecamatan dari dua puluh 

empat kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. Kecamatan ini terletak di bagian tenggara wilayah Kabupaten Sumbawa. 

Berikut ini adalah batas-batas wilayah Kecamatan Labangka: 

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Plampang 

- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia 

- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ropang 

- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Plampang 

Luas wilayah Kecamatan Labangka adalah 243,08 km
2
 dan jumlah 

penduduk pada tahun 2016 sebanyak 10.702 jiwa dengan kepadatan penduduk 44 

jiwa/km
2
. Wilayah Kecamatan Labangka terdiri dari 5 desa definitive. Letaknya 

yang berbatasan dengan laut yaitu Samudera Indonesia disebelah selatan maka 

seluruh desa di Kecamatan Labangka dikatagorikan sebagai desa pantai. 

Iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan ekosistem yang ada 

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

banyaknya hari hujan pertahun sangat berpengaruh bagi masyarakat, terutama 

bagi masyarakat dengan mata pencaharian di bidang pertanian, seperti di 

Kecamatan Labangka yang sebagian besar penduduknya mengandalkan sector 

pertanian. Mengingat sebagian besar petani di Kecamatan Labangka sangat 

mengandalkan air hujan untuk mengairi tanamannya maka dari itu 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 (Kecamaatan Labangka Dalam Angka 2017). 

Sebagian besar 90% rumah tangga di Kecamatan Labangka bermata 

pencaharian sebagai petani. Sebagian besar petani tersebut mengusahakan 

pertanian tanaman pangan, terutama jenis tanaman palawija, seperti jagung, 

kacang hijau dan kacang tanah. Selain tanaman palawija banyak petani yang juga 

menanam tanaman padi, tanaman hortikultura seperti jeruk dan rambutan serta 

tanaman perkebunan seperti jambu mente, tanaman jarak dan sebagainya. 
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Lahan pertanian yang terdapat di Kecamatan Labangka umumnya berupa 

lahan kering seperti tegalan dan ladang yang sangat mengandalkan air hujan untuk 

pengairannya. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memudahkan 

komunikasi serta koodinasi antra petugas penyuluhan dengan para petani, maka 

dibentuk kelompok-kelompok tani di setiap desa di Kecamatan Labangka. 

Dimana tercatat ada 89 kelompok tani dan 849 kontak tani yang tersebar di 5 desa. 

Banyak rumah tangga yang lain bercocok tanam juga sekaligus menjadi 

pemelihara ternak, baik itu ternak besar, ternak kecil maupun unggas. Ternak 

besar seperti sapi dan kerbau biasanya dibiarkan oleh pemeliharanya untuk 

mencari makan sendiri di ladang atau pekarangan. Data register peternakan tahun 

2016 menunjukkan adanya penurunan jumlah populasi sapi dan kerbau di 

Kecamatan Labangka dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2016 populasi sapi 

mengalami penurunan sebesar 43% yaitu dari 10.312 ekor menjadi 5.870 ekor. 

Sedangkan populasi kerbau mengalami penurunan sebesar 31% yaitu 142 ekor 

menjadi 98 ekor. 

 

Keadaan Umum Responden 

Keadaan umum responden meliputi umur, pendidikan, pengalaman beternak 

dan status kepemilikan ternak. 

Tabel 3. Keadaan Umum Responden 

No Kategori 

1 Umur (Tahun) 
25-34 35-44 45-54 >55 

44% 18% 26% 12% 

2 

Pendidikan         

a. Tidak Tamat SD (orang) 1 2 4 3 

b. SD (orang) 2 1 1   

c. SMP (orang) 1 2 2   

d. SMA (orang) 8 1 2 1 

e. Perguruan Tinggi (orang) 3       

3 
Pengalaman Beternak 

(Tahun) 
2 - 12 2 - 10 2 - 24 6 – 18 

4 Kepemilikan Ternak (Ekor) 2 - 23 4 - 10 7 -22 6 - 19 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 
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Umur merupakan salah satu indikator kemampuan fisik seseorang. 

Seseorang yang memiliki umur lebih muda cenderung akan memiliki kemampuan 

fisik yang lebih kuat dari pada mereka yang memiliki umur yang lebih tua. Umur 

peternak dapat mempengaruhi produktivitas seseorang karena erat kaitannya 

dengan kemampuan kerja serta pola fikir dalam menentukan bentuk serta pola 

manajemen yang diterapkan dalam usaha. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat di 

Kecamatan Labangka tergolong tinggi, hal ini dibuktikan 35% yaitu 12 responden 

sudah tamat SMA dan 9% yaitu 3 orang telah melanjutkan pendidikan hingga 

perguruan tinggi. Tinggi rendah tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden 

berpengaruh terhadap tingkat kemampuan dan cara berfikir yang mereka miliki, 

hal ini sesuai dengan pendapat Lestraningsih dan Basuki (2008) dalam Utami 

(2015), yang menyatakan bahwa, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap 

kemampuan ternak dalam penerapan teknologi. Apabila pendidikan rentah maka 

daya pikirnya sempit maka kemampuan menalarkan suatu inovasi terbaru akan 

terbatas, sehingga wawasan untuk maju lebih rendah dibanding dengan peternak 

yang berpendidikan tinggi. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa keadaan responden di Kecamatan Labangka 

berdasarkan pengalaman beternak paling rendah 2 tahun dan tertinggi 24 tahun. 

Pengalaman beternak juga berpengaruh pada skala kepemilikan ternak, sebab 

semakin lama pengalaman beternak seseorang maka semakin banyak pula 

pengetahuan yang diketahui oleh peternak yang dapat mendorong perkembangan 

usha peternakan. 

Kepemilikan ternak menunjukkan banyaknya ternak yang dimiliki oleh 

responden. Jumlah kepemilikan ternak pada tiap responden berbeda-beda 

tergantung kondisi usaha. Table 3 menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan ternak 

sapi responden di Kecamatan Labangka sudah mencapai menengah dikarenak 

peternakan rakyat dan juga hanya dianggap sebagai tabungan. Besar atau kecil 

jumlah kepemilikan ternak yang dimiliki oleh peternak sangatlah membantu 

dalam meningkatkan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan. 

 

 



10 

 

Pemberian Pakan 

Frekuensi pemberian pakan tergantung pada bentuk pakan yang diberkan 

dan umur ternak. Biasanya dapat dilakukan dengan frekuensi 1 kali/hari, 2 

kali/hari, atau 3 kali/hari. Pemberian pakan semakin sering akan semakin baik, 

karena pakan akan selalu segar dan dapat meningkatkan nafsu makan. Pemberian 

pakan dengan frekuensi 2-3 kali yang dilakukan oleh peternak di Kecamatan 

Labangka dapat dikatakan sangat baik. Pakan yang diberikan 2-3 kali/hari tersebut 

berupa limbah jagung dan pakan penunjang lainnya.Kandungan gizi limbah 

jagung yang ada di Kecamatan Labangka dapat dilihat di tabel di bawah ini: 

Tabel 4. Kandungan Gizi Limbah Jagung 

Pakan 
BK 

(%) 

Abu 

(%) 

LK 

(%) 

SK 

(%) 

PK 

(%) 

BETN 

(%) 

TDN 

(%) 

LJ1 29.8 12.1 0.1 32.8 4.1 67,1 53,5 

LJ2 31.5 13.7 0.4 34.2 4.5 65,4 52,6 

LJ3 31.0 11.8 0.1 33.3 4.9 66,6 53,3 

Rataan 30.8 12.6 0.2 33.4 4.5 66,4 53,2 

sd 0.9 1.0 0.2 0.7 0.4 0,9 0.5 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 

Kandungan gizi limbah jagung di setiap daerah berbeda-beda, dikarenakan 

bisa dari struktur tanah masing-masing daerah, curah hujan, bibit jangung yang 

digunakan.Lahan pertanian yang terdapat di Kecamatan Labangka umumnya 

berupa lah an kering seperti tegalan dan ladang yang sangat mengandalkan air 

hujan untuk pengairannya. Mengingat sebagian besar petani di Kecamatan 

Labangka sangat mengandalkan air hujan untuk mengairi tanamannya maka dari 

itu 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 (Kecamatan Labangka Dalam Angka 

2017). itu semua mempengaruhi dari kandungan gizi limbah jagung itu sendiri 

perbedaan yang cukup jauh dari sumber-sumber yang tedapat pada tabel no 1 

seperti, jumlah protein kasar yang terdapat di sumber tersebut paling rendah 5,8 

menurut Yuniarsih et al 2013 dan tertinggi pada sumber Preston 2006 dalam 

Umiyasih et al2008 yaitu 9,0%. 
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Tabel 5. Persentase Pemberian Limbah Jagung pada Sapi 

No 
% Limbah 

Jagung 

% Pakan 

Lainnya 

Jumlah 

Peternak 

BB Awal 

(Kg) 

BB Akhir 

(Kg) 

PBBH 

(kg) 

1 15-23 77-85 4 188 240 0.29 

2 24-32 68-76 11 166 220 0.30 

3 33-41 59-67 7 113 215 0.28 

4 42-50 50-58 9 154 210 0.27 

5 51-59 41-49 2 225 275 0.24 

6 60-67 33-40 1 175 238 0.17 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 

 Berdasarkan tabel 5 diperoleh bahwa dengan pemberian pakan 24%-32% 

Limbah jagung diperoleh penambahan BB yang baik. Pemberian pakan dengan 

persentase ini dirasa cukup baik dengan melihat BB akhir dari ternak yang akan 

dijual, sedangkan dengan pemberian limbah jagung yang semakin banyak maka 

penambahan bobot badan ternak akan menurun. Kenaikan bobot badan tersebut 

sebagian besar tidak disebabkan oleh limbah jagung, melainkan adanya pakan lain 

yang di berikan ke ternak yaitu berupa, lamtoro, gamal, rumput liar, limbah 

kedelai, limbah kacang hijau, dan dedak. Pemberian pakan tersebut tidak 

diberikan secara bersamaan melainkan diberikan secara bergantian setiap harinya. 

Penggunaan limbah jagung dengan persentase 67% untuk kebutuhan ternak 

ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok ternak. Kebutuhan hidup 

pokok harus terpenuhi agar ternak dapat bertahan hidup, jika kebutuhan hidup 

pokoknya terpenuhi maka akan diikuti dengan peningkatan bobot badannya, untuk 

mengetahui apakah kebutuhan hidup ternak terpenuhi dengan baik dengan 

menggunakan limbah jagung maka dapat dilakukan pembuktian pada lampiran 

perhitungan kecukupan nutrisi dari limbah jagung. Kecukupan nutrisi yang 

diperoleh dari penggunaan limbah jagung masih sangat kurang dari kebutuhan 

nutrisi yang diperlukan ternak, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan hanya 

memberikan pakan berupa limbah jagung tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi 

dari ternak tersebut. Oleh karena itu, limbah jagung tidak dijadikan sebagai pakan 

utama oleh peternak di Kecamatan Labangka, hanya dijadikan sebagai pakan 

tambahan atau pendukung. PBBH yang di dapatkan pada tabel di atas bukan di 

pengaruhi oleh limbah jagung itu sendiri melainkan karena ada pakan lain yang 
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mampu mencukupi dari kebutuhan pokok dan juga mampu meningkatkan bobot 

badan sapi sepeti tabel di atas.  

 

KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa kandungan 

gizi limbah jagung yaitu BK 30,8% Abu 12,6% lemak kasar 0,2% serat kasar 

33,4% protein kasar 4,5% BETN 66,4% TDN 53,2% dan pemberian limbah 

jagung 67% belum mampu mencukupi kebutuhan hidup pokok ternak. 
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