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INTISARI 

 

Konsumsi, Pertambahan Berat Badan Harian, Konversi dan Efisiensi Pakan 

Sapi Bali Jantan Muda yang Diberi Pakan Lamtoro dan Campuran Lamtoro 

dan Gamal 

 

Oleh  

 

MUHAMMAD  YUSUF 

B1D011193 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsumsi, pertambahan berat 

badan harian, konversi dan efisiensi pakan sapi Bali jantan muda yang diberi 

pakan lamtoro dan campuran lamtoro dan gamal. Penelitian ini dilaksanakan di 

kandang kelompok Mada Lemba Jaya Kecematan Woja Kabupaten Dompu 

selama 3 bulan yang berlangsung dari tanggal 18 Mei sampai dengan 18 Agustus 

2018. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 ekor sapi Bali jantan 

umur 12 bulan dengan berat badan rata-rata 121±11,1 kg yang dikelompokkan 

menjadi dua kelompok perlakuan dengan masing masing perlakuan terdiri dari 5 

kali ulanagn. Adapun kedua perlakuan tersebut adalah :  PerlakuanA,  100% 

lamtoro dan perlakuan B berupa pakan campuran  85% lamtoro dan  15%  gamal. 

Variabel yang akan  diamati dalam penelitian ini meliputi: konsumsi pakan, 

Pertambahan Berat Badan Harian, Konversi pakan dan efisiensi pakan. Data 

yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis Ttest menurut Steel and Torrie 

(1989) dengan paket program statistic SAS (1982). Hasil penelitian  

menunjukkan bahwa Konsumsi, PBBH, Konversi dan Efisiensi penggunaan pakan 

ternak sapi Bali yang diberi pakan 100% lamtoro tidak perpengaruh nyata  (P < 0,05) 

dengan ternak yang diberi pakan campuran 85%  lamtoro dan 15% gamal yang cukup 

banyak.  

 

Kata kunci: Sapi bali jantan muda, Konsumsi, Pertambahan berat badan harian, 

Konversi, dan Efisiensi, Lamtoro, Gamal. 
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ABSTRACT 

 

 

Consumption, Average Daily Gain, Conversion And Efficiency Of Bali Cow 

Feed Eyes That Are Given Lamtoro Feed And Mixture Lamtoro  

And Gamal 

 

By 

 

 

MUHAMMAD YUSUF 

B1D011193 

 

 

 

This study aims to determine consumption, average daily gain, conversion 

and feed efficiency of young male Bali cattle fed lamtoro and a mixture of 

lamtoro and gamal. This research was conducted in the cage of the Mada Lemba 

Jaya group in the Subdistrict of Woja, Dompu Regency for 3 months, which 

lasted from 18 May to 18 August 2018. The material used in this study was 10 

male bali cattle aged 12 months with an average weight of 121 ± 11.1 kg grouped 

into two treatment groups with each treatment consisting of 5 replications. The 

two treatments are: Treatment A, 100% lamtoro and treatment B in the form of 

mixed feed 85% lamtoro and 15% gamal. Variables that will be observed in this 

study include: feed consensus, daily weight gain, feed conversion and feed 

efficiency. The data analyzed in this study analyzed the Ttest according to Steel 

and Torrie (1989) with the SAS statistical program package (1982). The results 

showed that consumption, PBBH, conversion and efficiency of the use of Bali 

cattle feed fed 100% lamtoro had no significant effect (P <0.05) with livestock fed 

mixed 85% lamtoro and 15% gamal which was quite a lot. 

 

Keywords: young males, consumption, daily weight gain, conversion and feed 

efficiency lamtoro dan gamal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

PENDAHULUAN 

 

 

Latar belakang 

Laju pertumbuhan sapi setelah disapih menentukan performans ternak 

selanjutnya. Kondisi yang demikian ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah 

potensi pertumbuhan masing-masing individu ternak serta ketersediaan pakan. 

Peningkatan laju pertumbuhan dapat diperoleh dengan memperbaiki komposisi pakan, 

karena pakan yang mengandung nutrien dalam jumlah cukup dan seimbang akan memacu 

ternak untuk tumbuh dan mencapai ukuran tubuh yang sesuai dengan sifat genetik yang 

dimilikinya. Oleh karena itu penyediaan pakan dengan kandungan nutrien yang seimbang 

adalah menjadi hal strategis yang harus dilakukan. 

Kualitas produksi ternak ruminansia sangat berhubungan erat dengan kualitas 

sumber pakan yang tersedia, sehingga pemanfaatan sumber pakan lokal secara optimal 

akan menentukan tercapainya kualitas produksi secara optimal pula (Ismartoyo dkk, 

2004; 2005; 2006; Harfiah, 2010). Konsep evaluasi pakan ruminansia berdasarkan 

pemanfaatan sumber pakan lokal perlu diciptakan dalam rangka memacu proses produksi 

ruminansia yang optimal, efektif dan efisien.  Sistem evaluasi pakan ruminansia yang 

digunakan di Indonesia dewasa ini adalah sistem yang diciptakan di negara Eropa dan 

Amerika yang kondisi alam, pakan, dan ternaknya  jauh berbeda dengan kondisi di 

Indonesia. Sehingga penerapan sistem tersebut tidak dapat memberikan informasi 

bermanfaat dalam rangka pengembangan dan perencanaan peningkatan produksi ternak 

ruminansia di Indonesia (Subur, 1999). 

Rendahnya kualitas produksi ternak ruminansia di Indonesia sering ditentukan 

oleh keterbatasan kemampuan ternak ruminansia dan kapasitas rumen untuk 

mengkonsumsi zat makanan yang memadai dan berkualitas baik. Faktor jumlah pakan 
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yang secara sukarela dikonsumsi oleh ternak (voluntary feed intake) tersebut adalah 

sangat penting oleh karena secara langsung akan menentukan kualitas produksi. Dalam 

sistem evaluasi pakan dewasa ini faktor voluntary feed intake belum diperhitungkan 

mengingat bahwa untuk memperoleh informasi tersebut diperlukan satu penelitian yang 

cukup mahal dengan melibatkan sejumlah besar ternak dan pakan. Informasi voluntary 

feed intake ini tentunya akan sangat penting oleh karena setiap jenis ternak dalam suatu 

daerah tertentu akan berbeda kemampuannya dalam mengkonsumsi pakan dibanding 

dengan daerah lainnya disebabkan oleh kondisi pakan yang berdeda. Informasi mengenai 

voluntary feed intake untuk pakan lokal untuk setiap jenis ternak ruminansia adalah 

mendesak perlu diteliti untuk perencanaan dan pengembangan model evaluasi pakan yang 

tepat dalam rangka peningkatan kualitas produksi ruminansia di Indonesia.  

Daun gamal merupakan tanaman yang umum terdapat dipulau Sumbawa dan 

biasanya digunakan sebagai pagar pembatas pekarangan atau kebun petani, 

penggunaannya sebagai pakan ternak masih sangat jarang, hal ini dikarenakan ternak 

tidak begitu suka mengkonsumsinya terutama gamal yang memiliki bau yang agak sengit. 

Ironisnya kedua jenis tanaman ini memiliki daya tahan terhadap iklim kering yang cukup 

baik, hal ini dapat dilihat pada areal perkebunan di daerah dompu khususnya pada musim 

kemarau hampir tidak ada tanaman yang dapat tumbuh pada musim tersebut akan tetapi 

lamtoro dan gamal masih cukup bertahan hidup, akan tetapi produktifitas lamtoro tidak 

sebanyak gamal dikarenakan jumlahnya relative masih sangat sedikit dibandingkan 

dengan tanaman gamal.  

Hartadi (1997) melaporkan bahwa daun lamtoro mempunyai komposisi nutrisi 

29,5% BK, 23,4% PK, 21,3% SK, 4,5% LK, dan 8,2% abu. Di sisi lain, terdapat 

kekhawatiran terhadap penggunaan daun lamtoro yang berlebih, yakni timbulnya gejala 

rontok bulu, nafsu makan turun, esophagus merah dan alopecia yang diakibatkan oleh 

kandungan antinutrisi pada lamtoro, berupa mimosin. Lamtoro mempunyai kandungan 
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mimosin 2,08 – 5% BK (Soebarinoto et al., 1991; Suprayitno, 1995). Anonimus (2006), 

menyarankan bahwa penggunaan lamtoro untuk menggantikan hijauan sebaiknya tidak 

melebihi dari 50% kebutuhan hijauan pakan. 

Hasil yang lain ditunjukkan oleh Dahlanuddin et al. (2013) menyatakan bahwa 

pemberian pakan lamtoro hingga 100% pada sapi Bali Lepas sapih tidak menunjukkan 

gejala keracunan bahkan dapat memberikan kenaikan berat badan 0,47 kg/hari. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penggunaan 

daun lamtoro dan campuran lamtoro dan gamal sebagai ransum terhadap konsumsi, 

pertambahan berat badan harian, konversi, dan efisiensi pakan pada sapi Bali jantan 

muda. 

Tujuan Penelitian 

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsumsi,Pertambahan Berat Badan 

Harian, Konversi, Efisiensi Pakan sapi Bali jantan muda yang diberi pakan lamtoro dan 

campuran lamtoro dan gamal. 

Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai data dasar untuk 

penyusunan ransum berbasis lamtoro dan gamal pada usaha penggemukan ternak sapi 

Bali dan sebagai informasi dan data pada penelitian selanjutnya. 
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MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kandang kelompok Mada Lemba Jaya 

Kecamatan Woja Kabupaten Dompu selama 3 bulan yang berlangsung dari tanggal 

18 Mei sampai dengan 18 Agustus 2018. 

Materi Penelitian  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 ekor sapi Bali jantan 

umur 12 bulan  dengan berat badan rata-rata 120,1±11,1 kg yang dikelompokkan 

menjadi dua kelompok perlakuan. Ternak sapi pada penelitian ini diletakkan pada 

kandang individu dengan ukuran masing-masing kandang 1,25 x 2 m dan telah 

dilengkapi tempat pakan dan minum. Penelitian ini dibagi menjadi 2 kelompok 

perlakuan yang masing-masing perlakuan terdiri dari 5 ulangan. Adapun perlakuan 

tersebut adalah : Perlakuan A : pemberian 100% lamtoro +  dedak 0,5%  dari berat 

badan dan Perlakuan B : Lamtoro 85% + 15% gamal + dedak 0,5% dari berat badan. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini berlangsung dalam tiga tahap. Masing-masing  tahap 

berlangsung selama 15 hari - 1 bulan. Tiap-tiap tahap terdiri dari  beberapa periode. 

 Periode 1 : Periode penyesuaian berlangsung selama 1  minggu, pada 

periode ini ternak percobaan dibiasakan terhadap lingkungan, kandang dan pakan 

yang akan dicobakan. Pakan yang akan dicobakan sudah mulai diberikan secara 

bertahap, dengan mengurangi ransum asal. Penimbangan awal dilakukan dan ternak 

disuntik dengan obat cacing atau parasit (Fascol super hexachorophen 1,5 ml/30 kg 

BB).  
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Periode 2 : Periode permulaan, pada perioede ini dimaksudkan untuk 

menstandarisasi kondisi ternak, antara lain : pencatatan konsumsi pakan, sampai tetap 

stabil, pencatatan berat feses, pemberian pakan tetap waktunya yaitu  2 kali sehari. 

Apabila telah stabil periode berikutnya bisa dimulai. Lama periode ini berlangsung 

selama 1 minggu. 

Periode 3 : Periode koleksi data, berlangsung selama 3 bulan . Ternak 

ditimbang satu hari sebelum periode koleksi dimulai dan ditimbang setiap minggunya 

selama 3 bulan . Penimbangan ternak pada saat yang sama yaitu sebelum pemberian 

pakan kurang lebih jam 07.00. Dalam periode ini dilakukan pengumpulan sampel 

pakan, dan sisa pakan (yang sudah  dimulai 7 hari sebelumnya) . Sampel pakan 

diambil seberat 400 g dan sisa pakan diambil sebesar 10% dari total sisa pakan  

kemudian dikeringkan  dalam oven pada suhu 60
o
C untuk mengetahui berat 

keringnya. Sampel pakan, sisa pakan dan feses yang telah diketahui berat keringnya, 

masing-masing  dicampur dalam alat pencampur (blender) sampai homogen lalu 

diambil 300 g dari masing-masing jenis pakan untuk analisis komposisi kimianya. 

Sebelum sampel dianalisis sampel dihaluskan menggunakan Wiley-mill  dengan 

diameter lobang saringan 1 mm (Soejono, 1991). Analisis komposisi kimia yaitu 

(bahan kering (BK), bahan organik (BO), pakan, sisa pakan dan feses   menggunakan 

metode AOAC (1979). 

Variabel yang diamati 

 Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi : Konsumsi, 

Pertambahan berat badan harian (PBBH), Konversi dan Efisiensi pakan. 

 Menghitung konsumsi pakan dengan rumus: 

Konsumsi pakan (BK) = 
  

   
                     

 Menghitung konversi pakan dengan rumus: 
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Konversi pakan = 
                    

                                   
 

 Menghitung efisiensi pakan dengan rumus: 

Efisiensi pakan (%) = 
    

             
      

Analisis Data 

 
Data  yang diperoleh dalam penelitian ini  dianalisis Ttest (Steel and Torrie, 

1989) dengan paket program statistik (SAS, 1982). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran umum penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelompok Tani Ternak Mada Lemba Jaya Kecamatan 

Woja Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ternak yang digunakan adalah 

Sapi Bali. Dalam penelitian ini digunakan 10 ekor sapi Bali jantan  umur 12 bulan dengan 

bobot badan rata-rata 120,1±11,1 kg. 

Pakan yang diberikan pada sapi perlakuan A adalah 100% lamtoro dan perlakuan B 

berupa pakan campuran yaitu  85% lamtoro dan 15% gamal. Jumlah pemberian pakan 

dihitung berdasarkan 3,5% dari bobot badan (terdiri dari hijauan 3% dan dedak 0,5%). 

Pakan yang digunakan pada penelitian ini lanngsung diambil oleh para peternak di 

dekat kandang tersebut sehingga keadaan pakan masih segar. Pemberian pakan dilakukan 

sebanyak 2 kali dalam sehari dan pemberian air minum dilakukan 2 kali sehari. Air 

minum yang diberikan kepada ternak adalah air yang disuplai dari PDAM dan PEMKAR. 

Tabel 2. Konsumsi, PBBH, Konversi, dan Efisiensi Pakan Lamtoro dan 

Campuran Lamtoro dan Gamal Pada Sapi Bali Jantan Muda. 

    

Variabel yang diamati 

Perlakuan 

A B 

 

Konsumsi     (kg/ekor/hari) 

PBBH          (kg/ekor/hari) 

Konversi      (kg/ekor/hari) 

Efisiensi       (%/ekor/hari) 

 

3,9 

0,57 

7,02 

14 

 

3,51 

0,44 

8,11 

12 

Sumber: Data primer diolah (2018). 

Konsumsi pakan   

 Menurut parakkasi (1999) konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang dikonsumsi 

oleh hewan apabila bahan pakan tersebut diberikan secara ad libitum. Jumlah konsumsi 

pakan merupakan faktor penentu  paling penting yang menentukan jumlah nutrien yang 
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didapat oleh ternak dan berpengaruh terhadap tingkat produksi. Ditambahkan oleh Arora 

(1989) bahwa jumlah konsumsi pakan merupakan  salah satu indikator terbaik dari 

produksi ternak. 

Konsumsi merupakan selisi antara jumlah pemberian dan jumlah sisa pakan, 

besarnya konsumsi pakan berpengaruh terhadap jumlah nutrisi yang masuk kedalam 

tubuh ternak. Rataan konsumsi pakan terendah pada perlakuan A 3,9 kg/hari dan tertinggi 

pada perlakuan B 3,51 kg/hari. Hasil analisis Ttest menujukkan tidak terdapat  perbedaan 

yang nyata antar perlakuan terhadap konsumsi bahan kering pada sapi  Bali jantan muda, 

hal ini diduga disebabkan oleh kandungan protein lamtoro dan gamal yang relative 

hampir sama sehigga menyebabkan tingkat kesukaan ternak terhadap pakan yamg 

diberikan tidak berbeda nyata. Hal ini sesuai  dengan pendapat Siregar (1994) yang 

menyatakan bahwa kemampuan ternak ruminansia dalam mengkonsumsi ransum yang 

diberikan dipengaruhi salasatunya oleh faktor ransum yang diberikan yang meliputi 

komposisi zat gizi yang ada didalam ransum yang diberikan.  

Secara teoritis konsumsi BK pada umumnya 3% dari berat badan akan tetapi 

hasil penelitian pada perlakuan A menunjukkan bahwa konsumsi pakan perlakuan A 

(2,54 kg/ekor/hari dari berat badan rata rata dan perlakuan B (2,65 kg/ekor/hari) dari berat 

badan rata-rata. Walaupun konsumsi BK penelitian ini lebih rendah dari pada konsumsi 

BK secara teoritis (3%) akan tetapi masih mampu memberikan kenaikan berat badan rata-

rata 0,5 kg/ekor/hari. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pakan tersebut tinggi kandungan 

nutrisinya dan efek anti nutrisi pada kedua jenis pakan tersebut pada sapi Bali penelitian 

tidak berdampak negatif terhadap produksinya. 

 Pengukuran konsumsi pakan dipengaruhi oleh perbedaan ternak, palatabilitas 

pakan dan seleksi terhadap hijauan pakan. Konsumsi pakan juga mempunyai hubungan 

dengan kebutuhan energi ternak yang sering menyebabkan konsumsi pakan ternak 
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menjadi berbeda ( Williamson dan Payne, 1993). Konsumsi pakan yang rendah akan 

menyebabkan kekurangan zat makanan yang dibutuhkan ternak  dan akibatnya akan 

menghambat penimbunan lemak dan  daging. Apabila kebutuhan untuk hidup pokok 

sudah terpenuhi, kelebihan gizi yang dikonsumsi akan ditimbun sebagai jaringan lemak 

dan daging (Anggorodi, 1994).  

 Konsumsi pakan merupakan faktor dasar untuk hidup dan menentukan produksi. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi adalah hewan ternak, makanan 

yang diberikan (palatabilitas), dan lingkungan tempat hewan ternak dipelihara (Rahman 

2008). Pernyataan tersebut juga disampaikan  oleh Siregar (1994). Kemampuan ternak 

rumunansia dalam mengkonsumsi ransum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

1. Faktor ternak itu sendiri yang meliputi besar tubuh atau bobot badan, potensi 

genetik, status fisiologi, tingkat produksi dan kesehatan ternak. 

2. Faktor ransum yang diberikan, meliputi bentuk dan sifat, komposisi zat-zat gizi, 

frekuensi pemberian, keseimbanagan zat-zat gizi serta kandungan bahan toksik  

dan anti nutrisi. 

3. Faktor lain yang meliputi suhu dan kelembaban udara, curah hujan, lama siang 

atau malam hari serta keadaan ruangan kandang dan tempat ransum. 

Konversi pakan dipengaruhi oleh zat-zat gizi dalam ransum dan kesehatan ternak, 

semakin tinggi nilai konversi pakan berarti pakan yang digunakan untuk menaikkan bobot 

badan persatuan berat semakin banyak atau efisiensi pakan rendah. 

 Pada tabel 2 diperoleh rataan konsumsi pakan pada penelitian ini yaitu pada sapi 

Bali perlakuan A adalah 3,9 kg/ekor/hari dan perlakuan adalah B 3,51 kg/ekor/hari. 

Konsumsi pakan antara lain dipengaruhi oleh kandungan gizi (Kamal,1985) dan 

palatabilitas (Anggorodi, 1984). Dari beberapa penelitian pemberian daun lamtoro 

sebagai campuran pada rumput atau jerami dapat memperbaiki nilai gizi ransum. Sitorus 

(1987) melaporkan bahwa penambahan hijauan lamtoro segar sebanyak 0,5 kg pada 
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ransum dasar domba dan kambing (ransum dasar terdiri dari 1,8 kg rumput gajah yang 

ditambah jerami padi yang diberikan secara bebas) menunjukkan adanya perbaikan  

dalam nilai konsumsi pakan bila dibandingkan denagan ternak yang hanya mendapat 

ransum dasar. 

Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) 

Berat badan merupakan suatu kriteria pengukuran yang penting pada seekor hewan 

dalam menentukan perkembangan pertumbuhannya, dan juga merupakan salah satu dasar 

pengukuran untuk produksi disamping jumlah anak yang dihasilkan dalam menentukan 

nilai ekonominya (Abrianto, 2011). Pertambahan bobot badan adalah kemampuan ternak 

untuk mengubah zat-zat nutrisi yang terdapat dalam pakan menjadi daging. Pertambahan 

bobot badan merupakan salah satu peubah yang dapat digunakan untuk menilai kualitas 

bahan makanan ternak. Nursasih, (2005) menyatakan bahwa pertambahan bobot badan 

ternak ruminansia sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan, maksudnya 

penilaian pertambahan bobot badan ternak sebanding dengan ransum yang dikonsumsi. 

Sedangkan menurut National Research Council, (2006) pertambahan bobot badan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain total protein yang diperoleh setiap harinya, 

jenis ternak, umur, keadaan genetis lingkungan, kondisi setiap individu dan manajemen 

tata laksana.  

 Tabel 2 menunjukkan bahwa ransum perlakuan tidak menyebabkan perbedaan 

yang nyata (P>0,05). Rata-rata pertambahan bobot badan harian perlakuan A 0,57 kg/hari 

dan perlakuan B 0,44 kg/hari  dari data tersebut terlihat bahwa ada kecenderungan ternak 

sapi yang mengkonsumsi lamtoro 100% sedikit  lebih  tinggi dibandingkan perlakuan B. 

Lebih tingginya rata-rata konsumsi perlakuan A dibanding perlakuan B, hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat palatabilitas perlakuan A lebih baik dibandingkan perlakuan 

B. Aroma gamal yang kurang  sedap pada perlakuan B diduga menyebabkan total 

konsumsi perlakuan B lebih rendah, pendapat ini didukung oleh  wibowo (2008) yang 
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menyatakan bahwa berat badan ternak sangat dipengaruhi oleh konsumsi pakan, 

kandungan nutrisi dalam pakan, ada tidaknya zat anti nutrisi dan palatabilitas pakan. 

Lebih lanjut Cheeke (1999) menyatakan bahwa kualitas dan kuantitas pakan sangat 

mempengaruhi pertambahan bobot badan ternak. 

 PBBH hasil penelitian ini tidak jauh berbeda dengan laporan peneliti terdahulu, 

yakni berkisar 0,05-0,4 kg/ekor/hari (Bahar Dan Rahmat, 2003; Sariubang, 2000; 

Mastika, 2002). Penggunaan 100% daun lamtoro secara ad libitum dalam penelitian in 

iternyata tidak berdampak negatif terhadap performans ternak. Ada dugaan bahwa 

mimosin yang terkandung didalam daun lamtoro yang cukup rendah, yakni 2,08% 

(SUPRAYITNO, 1995). Selain itu terdapat kemungkinan bahwa didalam rumen  sapi 

yang digunakan dalam penelitian terdapat mikroba yang mampu mendetoksifikasi 

mimosin, sehingga tidak membahayakan bagi pertumbuhan ternak. 

Konversi Pakan  

Konversi pakan adalah perbandingan atau rasio antar jumlah pakan yang 

dikonsumsi oleh ternak dengan produk yang dihasilkan oleh ternak tersebut (Anggorodi, 

1994). Perry et all. (2005) menambahkan bahwa konversi pakan merupakan jumlah pakan 

yang dikonsumsi untuk mendapatkan kenaikan satuan bobot hidup. Konversi pakan dapat 

digunakan untuk mengetahui efisiensi produksi karena erat kaitannya dengan biaya 

produksi, semakin rendah nilai konversi pakan maka efisiensi penggunaan pakan makin 

tinggi. Serat kasar yang tinggi dalam pakan akan menyebabkan daya cerna menjadi kecil, 

sehingga konversi pakan merupakan integrasi dari daya cerna (Anggorodi, 1994). 

Konversi pakan khususnya pada ternak ruminansia, dipengaruhi oleh kualitas pakan, 

besarnya pertambahan bobot badan dan nilai kecernaan. Kualitas pakan yang baik, akan 

meningkatkan pertumbuhan ternak dan lebih baik konversi pakannya (Kuswandi dkk., 

1992; Juarini dkk., 1995).  
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Konversi pakan dihitung dengan membandingkan antara konsumsi bahan 

kering pakan dan pertambahan bobot badan harian sapi Bali jantan muda, konversi pakan 

selama penelitian ditampilkan pada tabel 2. 

Diperoleh rataan konversi pakan dalam penelitian ini adalah perlakuan A 

adalah 7,02 kg dan perlakuan B 8,11 kg. Angka diatas pada perlakuan A menggambarkan 

bahwa sapi Bali pada penelitian ini mengkonsumsi bahan kering sebanyak 7,02 kg untuk 

menaikkan 1 kg bobot badannya. Sedangkan pada perlakuan B membutuhkan pakan 

sebanyak 8,11 kg untuk menaikkan 1 kg bobot badannya. Angka konversi terendah pada 

perlakuan A, artinya sapi yang mengkonsumsi jenis ransum perlakuan  A menghasilkan 

konversi yang lebih efisien dibandingkan perlakuan B. Hal disebabkan karena 

metebolisme pakan dan penyerapan dalam rumen berjalan optimal, karena ada kecukupan 

dan keseimbangan nutrien pakan yang dibutuhkan ternak. Pakan yang efisien yaitu 

membutuhkan sedikit bahan kering untuk menghasilkan kenaikkan bobot badan. Semakin 

besar konversi ternak maka tidak efisien dalam menggunakan ransum untuk 

meningkatkan pertambahan bobot badan. 

Efisiensi penggunaan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

kemampuan ternak dalam mencerna bahan pakan, kecukupan zat pakan untuk hidup 

pokok, pertumbuhan, fungsi tubuh, serta jenis pakan yang digunakan (Champbell et al. 

2006). 

Efisiensi pakan 

Efisiensi pakan di definisikan sebagai perbandingan jumlah unit produk yang 

dihasilkan (pertambahan bobot badan) dengan jumlah unit konsumsi pakan dalam satuan 

waktu yang sama. Tingkat efisiensi penggunaan pakan untuk sapi berkisar 7,5-11,5%. 

Efisiensi pakan untuk produksi daging dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bangsa 

ternak, komposisi, tingkat produksi serta nilai gizi pakan (Salim, 2013). 
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Efisiensi pakan merupakan kebalikan dari konversi pakan, Semakin tinggi nilai 

efisiensi pakan berarti semakin tinggi pula tingkat pemanfaatan pakan untuk digunakan 

menaikkan bobot badan ternak. Nilai efisiensi pakan pada penelitian ini lebih tinggi 

diduga karena kandungan nutrisi di dalam pakan campuran yang diberikan rendah. 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh (Pond et al., 1995) yang mengatakan bahwa 

peningkatan nilai kecernaan dan efisiensi pemanfaatan nutrien dalam proses metabolisme 

didalam jaringan tubuh ternak dipengaruhi oleh semakin baik kualitas pakan yang 

dikonsumsi ternak. Rataan efisiensi pakan selama penelitian dapat dilihat pada lihat pada 

tabel 2. 

 Nilai efiseinsi pakan pada semua perlakuan tidak  menunjukkan perbedaan yang 

nyata (P>0,05) yaitu pada perlakuan A adalah 14% dan perlakuan B adalah 12%, artinya 

setiap 1 kilogram pakan perlakuan A menghasilkan pertambahan bobot badan  haraian 

sebesar 0,14 kg dan setiap 1 kg pakan perlakauan B menghasilkan pertambahan bobot 

badan  harian 0,12 kg. 
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                   KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN 

Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

Konsumsi, PBBH, Konversi dan Efisiensi penggunaan pakan ternak sapi Bali yang 

diberi pakan 100% lamtoro tidak perpengaruh nyata  (P < 0,05) dengan ternak yang 

diberi pakan campuran 85% lamtoro dan 15% gamal. 

SARAN 

Perlu penelitian lebih lanjut  tentang kombinasi lamtoro dengan jenis pakan yang 

lain terhadap konsumsi, perteambahan berat badan harian, konversi dan efisiensi pakan 

pada sapi Bali jantan muda. 

. 
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