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ABSTRAK 

 

PERBANDINGAN KOMPOSISI NUTRISI JERAMI PADI BAGIAN ATAS 

DAN BAGIAN BAWAH UNTUK PAKAN RUMINANSIA 

Oleh 

Ely Cahyani 

B1D 014 075 

 

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan komposisi nutrisi 

jerami padi bagian atas dan bagian bawah untuk pakan ruminansia. Penelitian telah 

dilaksanakan dari tanggal 01 Mei-30 Juni 2018. Jerami padi yang diamati adalah 

jerami padi varietas 64 yang diambil di Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok 

Timur. Jerami padi yang diambil dipisahkan menjadi 2 bagian yaitu bagian atas dan 

bagian bawah untuk diamati komposisi kimianya menggunakan analisis proksimat 

dan variabel yang diambil dalam penelitian ini meliputi Kadar Air, Kadar Abu, 

Lemak Kasar, Protein Kasar, Serat Kasar dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen dan 

Total Digestible Nutrient. Data yang diperoleh dihitung secara arithmetic mean, 

dibandingkan rataannya dan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kandungan Kadar Air, Kadar Abu, Lemak Kasar, Protein Kasar, 

Serat Kasar dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen dan Total Digestible Nutrient jerami 

padi bagian atas secara berturut-turut sebesar 42.44%, 23.80%, 3.10%, 7.20%, 

35.88%, 30.02%, dan 38.47%, Kadar Air, Kadar Abu, Lemak Kasar, Protein Kasar, 

Serat Kasar dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen dan Total Digestible Nutrient jerami 

padi bagian bawah secara berturut-turut sebesar 29.22%, 23.60%, 1.79%, 5.75%, 

43.16%, 25.70%, dan 3819%. 

 

 

Kata Kunci : Jerami padi bagian atas, Jerami padi bagian bawah, Nutrien, Kecamatan 

Wanasaba. 
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ABSTRACT 

 

COMPARISON OF NUTRITION COMPOSITION OF UPPER  

AND BOTTOM RICE STRAW FOR RUMINANT FEED 

                                                   By 

Ely Cahyani 

B1D 014 075 

 

 

The research as a purpose for know comparison of nutrient composition of upper rice 

traw and bottom rice starw for ruminant feed. The research was implemented of date 

01 May-30 June 2018. Rice straw the observed is 64 varieties the taken in Wanasaba 

Sub-District, East Lombok. Rice straw the taken separated two become section that is 

upper and bottom for observed chemistry composition use analyzed proximate and 

subject to change the taken in research comprise fate water, fate ashes, crude fat, 

crude protein, cruder fiber, the extra without nitrogen and total digestible nutrient. 

Data the obtained in research as counted arithmetic mean, compared to mean and as 

discussed descriptive. The result in research the indicate pouch fate water, fate ashes, 

crude fat, crude protein, cruder fiber, the extra without nitrogen and total digestible 

nutrient the upper rice straw in a row as big as 42.44%, 23.80%, 3.10%, 7.20%, 

35.88%, 30.02%, and 38.47%, whereas the pouch fate water, fate ashes, crude fat, 

crude protein, cruder fiber, the extra without nitrogen and total digestible nutrient the 

bottom rice straw in a row as big as 29.22%, 23.60%, 1.79%, 5.75%, 43.16%, 

25.70%,  and 38.19%. 

 

Key words : Upper rice straw, Bottom rice straw, Nutrient, Wanasaba Sub-District. 
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PENDAHULUAN 

 

Jerami padi adalah hasil samping dari tanaman padi dan digunakan sebagai 

sumber pakan untuk ternak ruminansia terutama oleh petani skala kecil di negara-

negara berkembang, termasuk Indonesia. Daya dukung pakan lebih kecil dari pada 

populasi yang ada, dari permasalahan ini, maka perlu diupayakan pemanfaatan 

limbah hasil pertanian seperti limbah jerami padi secara optimal untuk pakan ternak. 

Sebagai sumber pakan penggunaan jerami padi sebagai makanan ternak mengalami 

kendala terutama disebabkan adanya faktor pembatas dengan nilai nutrisi yang 

rendah yaitu kandungan protein rendah, serat kasar tinggi serta kecernaan rendah 

karena sulit didegradasi oleh mikroba rumen (Anon, 2010).  

Komponen nutrisi baru ada pada jerami padi utuh dan jerami padi fermentasi 

sedangkan pada jerami padi bagian atas dan jerami padi bagian bawah belum ada. 

Jerami padi sering dijadikan pakan ternak tanpa diolah terlebih dahulu, khusus 

peternak di Kecamatan Wanasaba sebelum diberikan ke ternaknya peternak 

memotong bagian atas dari jerami padi tersebut dan hanya memberikan jerami padi 

bagian bawah. Karena menurut peternak apabila tidak dipotong bagian atas jerami 

padi maka saat makan ternak tidak lahap. 

Kandungan nutrisi pakan dapat diketahui dengan menganalisis komponen 

pakan secara kimia. Teknik analisis yang umum untuk mengetahui kadar nutrien 

dalam pakan adalah dengan analisis proksimat.  

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

“Perbandingan Komposisi Nutrisi Jerami Padi Bagian Atas dan Bagian Bawah untuk 

Pakan Ruminansia”. 

 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui Perbandingan Komposisi 

Nutrisi Jerami Padi Bagian Atas dan Bagian Bawah untuk Pakan Ruminansia. 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai informasi dasar dalam upaya 

mengetahui Perbandingan Komposisi Nutrisi Jerami Padi Bagian Atas dan Bagian 
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Bawah untuk Pakan Ruminansia dan sebagai data pembanding bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 01 Mei-30 Juni 2018, 

Pengambilan sampel bertempat di Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur 

dan tempat untuk analisis sampel yaitu di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram. 

Materi Penelitian 

Adapun bahan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Jerami padi bagian atas dan bagian bawah 

2. H2SO4, K2SO4, CUSO4, NaOH, H3BO3, dan Ether. 

Adapun peralatan lapang dalam penelitian ini yaitu : 

1. Sabit dan Karung  

2. Tali dan Timbangan (100 kg)  

Adapun peralatan laboratorium dalam penelitian ini yaitu : 

1. Oven untuk pembakaran sampel 

2. Desikator sebagai tempat menyimpan sampel yang harus bebas air 

3. Cawan porselin untuk mereaksikan zat dalam suhu tinggi 

4. Tanur untuk mengabukan atau mengarangkan suatu zat padat 

Metode Penelitian 

Adapun metode pengambilan sampel dari penelitian ini, yaitu: 

1. Sampel jerami diambil di 25 tempat  di Kecamatan Wanasaba Kabupaten 

Lombok Timur. 

2. Untuk menentukan lokasi pengambilan sampel, kuadran dilemparkan secara 

acak dari sudut lahan. 

3. Tanaman padi disabit seluas 1m
2
 dan diambil jeraminya kemudian memotong 

menjadi dua bagian. 
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4. Sampel hasil cuplikan ditimbang untuk mengetahui berat basahnya. 

5. Sampel jerami padi terlebih dahulu dicacah 2 – 5 cm kemudian sampel diambil 

secara komposit dan diambil masing-masing 1 kg. 

6. Sampel tersebut dibawa ke Laboratorium, setelah itu melakukan analisis sampel 

jerami padi bagian atas dan bagian bawah untuk menentukan komposisi 

nutrisinya menggunakan analisis proksimat. 

Peubah Penelitian 

Peubah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kadar Air, Kadar Abu , 

Lemak Kasar, Protein Kasar, Serat Kasar dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 

dan Total Digestible Nutrient (TDN). 

Analisa Data 

Data yang diperoleh dihitung secara arithmetic mean, dibandingkan rataannya 

dan dibahas secara deskriptif  (Leni, 2017). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pemberian  jerami padi bagian bawah sebagai pakan ternak di Kecamatan 

Wanasaba Kabupaten Lombok Timur yang komposisi nutrisinya belum diketahui dan 

yang diketahui komposisi nutrisi untuk jerami padi utuh saja. Sehingga di lakukan 

penelitian dengan jerami padi di bagi menjadi dua sampel yaitu bagian atas dan 

bagian bawah. Hasil analisis proksimat untuk dua sampel yaitu komposisi jerami padi 

bagian atas dan bagian bawah disajikan pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Komposisi jerami padi bagian atas dan bagian bawah 

Parameter  JP-A JP-B Selisih Rataan  

BK(%) 42.44 29.22 13.22 35.83 

Abu  (%) 23.80 23.60 0.20 23.70 

Lemak Kasar (%) 3.10 1.79 1.31 2.44 

Protein Kasar (%) 7.20 5.75 1.45 6.47 

Serat Kasar(%) 35.88 43.16 7.28 39.52 

BETN (%) 30.02 25.70 4.32 27.86 

TDN (%) 38.47 38.19 0.28 38.33 

Sumber : Data yang diolah (2018) 
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Keterangan : JP-A=Jerami Padi Bagian Atas 

        JP-B=Jerami Padi Bagian Bawah 

 

Tabel 3. Perbandingan kebutuhan zat nutrisi JP-A dan JP-B untuk ternak sapi 

dengan bobot badan 250 kg  

Uraian  JP-A JP-B 

BK 

(kg) 

PK 

(g) 

TDN 

(kg) 

BK  

(kg) 

PK 

 (g) 

TDN 

(kg) 

Standar kebutuhan 4.4 337 2.0 4.4 337 2.0 

kebutuhan terpenuhi 3.32 239 1.3 3.32 190 1.3 

Kekurangan  1.08 98 0.7 1.08 147 0.7 

Keterangan : JP-A=Jerami Padi Bagian Atas 

   JP-B=Jerami Padi Bagian Bawah 

 

Bahan Kering dan Abu 

Kandungan BK bagian atas sebesar 42.44% lebih tinggi dari pada kandungan 

BK bagian bawah sebesar 29.22% dengan selisih 13.22%, sedangkan kandungan 

pada abu bagian atas sebesar 23.80% tidak terlalu jauh berbeda dengan bagian bawah 

sebesar 23.60% dengan selisih 0.20%, hal itu disebabkan karena bagian atas terdapat 

daun yang lebar sehingga penguapan lebih tinggi bagian atas dari pada bagian bawah, 

selain itu juga konsentrasi air lebih banyak di bagian bawah dari pada bagian atasnya, 

kemudian bagian atas jerami padi juga lebih cepat terkena sinar matahari di 

bandingkan dengan bagian bawah jerami padi. Tetapi jika dilihat dari rataannya 

kandungan BK sebesar 35.83% lebih tinggi dari pada hasil penelitian Mulijanti et al. 

(2014) yaitu sebesar  32.31% dan Abu sebesar 23.70% lebih tinggi dari pada hasil 

penelitian Basuni (2010) yaitu sebesar 19.06% ,hal ini disebabkankarena  siklus 

panen, varietas tanaman padi dan unsur tanah tempat padi tumbuh.  

Lemak Kasar 

Lemak kasar lebih besar bagian atas dengan kandungan sebesar 3.10% dari 

pada bagian bawah yaitu sebesar 1.79%, dengan selisih 1.31%, hal ini disebabkan 

karena nutrisi LK cenderung lebih tinggi kadarnya pada daun dari pada batangnya 

dan pada umumnya tertinggi pada biji atau buahnya, yang digunakan sebagai energi 

cadangan untuk pertumbuhan biji atau buah (Anggorodi, 1980). Apabila dilihat dari 
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rataannya kandungan LK jerami padi sebesar 2.44% lebih rendah dari pada hasil 

penelitian Basuni (2010) sebesar 10.60%. Hal ini disebabkan karena siklus panen, 

varietas tanaman padi dan unsur tanahnya Basuni (2010). Kandungan LK jerami padi 

dalam penelitian ini sudah mencukupi kebutuhan bagi ternak ruminansia, karena 

kandungan LK yang lebih dari 5% didalam pakan ruminansia ketika dikonsumsi akan 

mengganggu proses fermentasi dalam rumen (Putra, 2017). 

Protein Kasar 

 

Kandungan PK sebesar 7.20% untuk bagian atas lebih tinggi dari pada bagian 

bawah yaitu sebesar 5.75% dengan selisih sebesar 1.45%. Hal ini disebabkan karena 

apabila tanaman menjadi tua terjadilah suatu perpindahan protein dari bagian 

vegetatif ke bijinya untuk keperluan pertumbuhan biji atau buah tersebut. Sehingga 

pada waktu menjadi tua, biji mengandung kadar protein lebih tinggi daripada bagian 

lain dari tanaman tersebut (Anggorodi, 1980). Kemudian dilihat dari rataan jerami 

padi bagian atas dan bagian bawah, kandungan PK jerami padi menurut literatur 

sekitar 4-11%, dari hasil penelitian menunjukan bahwa kandungan protein kasar 

jerami padi sebesar 6.47% kandungan ini sudah sesuai standar. Kemudian jika 

dibandingkan dengan beberapa hasil penelitian yaitu menurut Basuni (2010) sebesar 

4.21% dan Antonius (2009) sebesar 4.55%, maka kadar PK jerami padi dalam 

penelitian ini lebih tinggi. Perbedaan kandungan nutrisi ini disebabkan karena siklus 

panen, varietas tanaman padi, dan unsur tanahnya (Basuni, 2010).  

Serat Kasar 

Kandungan SK bagian atas lebih rendah sebesar 35.88% sedangkan 

kandungan bagian bawah sebesar 43.16%, dengan selisih sebesar 7.28%, hal tersebut 

disebabkan karena pada bagian bawah proses pengerasan batang lebih cepat tua dari 

pada bagian atasnya sehingga bagian bawah lebih tinggi serat kasarnya (Anggorodi, 

1980). Kemudian jika dilihat dari rataanya kandungan SK yaitu sebesar 39.52% lebih 

tinggi dari pada hasil penelitian Basuni (2010) sebesar 24.76%, Mulijanti et al. 

(2014) sebesar 29.16% dan Antonius (2009) yaitu sebesar 30.31%, hal ini disebabkan 

karena siklus panen, varietas tanaman padi dan unsur tanahnya (Basuni, 2010).  



 
 

6 

Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 

Pada BETN bagian bawah lebih tinggi dari pada bagian atas dengan 

kandungan sebesar 30.02% sedangkan kandungan nutrisi bagian bawahnya sebesar 

25.70%, dengan selisih 4.32%, hal ini disebabkan  karena tingginya kandungan 

protein kasar akan diikuti oleh rendahnya kandungan BETN. Hal ini dikarenakan 

kadar nitrogen yang ada seluruhnya terhitung sebagai protein kasar sehingga 

tingginya kadar protein kasar akan menurunkan kadar BETN (Devendra, 1988) selain 

itu juga kandungan BETN seperti yang tertera dirumus bahwa kandungan BETN 

hasil dari pengurangan dari abu, lemak kasar, protein dan serat kasar sehingga didapat 

hasil tersebut. Jika dilihat dari rataannya kandungan BETN yaitu sebesar 27.86% 

lebih rendah dibandingkan hasil penelitian Basuni (2010) yaitu sebesar 40.78%, hal 

ini disebabkan karena siklus panen, varietas tanaman padi dan unsur tanahnya 

(Basuni, 2010). 

Total Digestible Nutrient (TDN) 

Kandungan TDN bagian atas lebih tinggi yaitu sebesar 38.47% sedangkan 

kandungan TDN bagian bawahnya sebesar 38.19%, dengan selisih 0.28%, hal 

tersebut dikarenakan kadar TDN bahan-bahan makanan umumnya berhubungan 

terbalik terhadap kadar serat kasarnya (Anggorodi, 1980). Di bagian atas jerami padi 

tinggi serat kasarnya sehingga nilai TDN bagian atasnya tinggi. Dilihat dari rataannya 

kandungan TDN pada jerami padi sekitar 40-52%, hasil penelitian kandungan TDN 

sebesar 38.33% lebih rendah dari pada hasil penelitian Basuni (2010) sebesar 41.68% 

dan Antonius (2009) sebesar 51.47%, hal ini disebabkan karena nilai nutrisi dari 

jerami padi sangat bervariasi (Santos et al., 2010) dan (Peripolli et al., 2016). Variasi 

tersebut kemungkinan disebabkan oleh siklus panen, varietas tanaman padi dan unsur 

tanahnya (Basuni, 2010). Kemudian standar kebutuhan TDN  jerami padi untuk 

ternak ruminansia sebesar 2.0 kg (Hendrawan, 2002). Sedangkan kebutuhan TDN 

pada jerami padi bagian atas yang sudah terpenuhi sebesar 1.3 kg. 

Dilihat dari rataan kandungan protein kasar sebesar 6.47% kandungan ini 

sudah terpenuhi bagi ternak ruminansia akan tetapi walaupun kandungan PK sudah 
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terpenuhi tetapi kandungan energinya rendah yaitu sebesar 38.33% sehingga belum 

mencukupi kebutuhan ternak, karena untuk mencapai kebutuhan yang baik maka PK 

dan TDN harus seimbang maka dari itu untuk mencukupi kebutuhan tersebut supaya 

PK dan TDN seimbang, maka diperlukan suplemen tambahan yang memiliki energi 

tinggi, mudah didapat dan harga yg relatif murah yaitu dedak padi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa nilai 

nutrisi jerami padi bagian atas lebih tinggi yaitu BK 42.44%, Abu 23.80%, LK 

3.10%, PK 7.20%, SK 35.88%, BETN 30.02%, TDN 38.47% dari pada jerami padi 

bagian bawah yaitu BK 29,22%, Abu 23,60%, LK 1,79%, PK 5.75%, SK 43,16%, 

BETN 25,70%, TDN 38,19%, sehingga lebih baik kandungan nutrisi jerami padi 

bagian atas dari pada kandungan nutrisi bagian bawah. 

Saran 

1. Perlu ada kajian  atau penelitian lebih lanjut tentang pengaruh pemberian jerami 

atas dan bagian bawah terhadap pertambahan bobot badan ternak ruminansia. 

2. Melihat kandungan nutrisi jerami padi bagian atas lebih baik dari pada jerami padi 

bagian maka sebaiknya peternak memberikan pakan jerami padi bagian atas untuk 

ternak. 
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