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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsumsi pakan dan pertambahan 

bobot badan  sapi Bali penggemukan telah dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 

2017 bertempat di sentra peternakan Rakyat di Wanasaba Kabupaten Lombok 

Timur. Materi yang digunakan adalah sapi Bali 6 ekor dengan umur rata-rata dua 

tahun dan bobot awal rata 204 kg  ± 17,96 kg. Penelitian didesain menggunakan 

rancangan percobaan jeneral tendensi. Variabel yang diamati dalam penelitian ini 

meliputi: (1)  konsuksi pakan,  (2) pertambahan bobot badan dan  (3) efesinsi 

pakan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Analisis berdasarkan T-test  

Hasil penelitian  pemberian probiotik Laktobacillus Plantarum  

menunjukkan konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan dan efesinsi pakan 

ternak tidak berbeda  nyata (P > 0, 05). Konsumsi pakan pada masa kontrol rerata 

19,82 kg dan pada masa perlakuan rerata 20,58kg Rata-rata bobot badan tanpa 

pemberian probiotik 211kg ± 22,06 kg dan dengan pemberian probiotik 225kg ± 

12,40 kg. PBBH (kg/ekor/hari ) adalah pada masa kontrol 0,25 ± 0,37 

kg/ekor/hari, saat pemberian probiotik meningkat menjadi 0,50 ±  0,49 

kg/ekor/hari, dan efesiensi pakan pada masa kontrol rata-rata 1,28 kg dan saat 

pemberian probiotik menjadi 2,43 kg Bobot badan.  

 

Kata kunci : Sapi Bali, Probiotik dan Konsumsi pakan. 
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ABSTRACT 

This research was conducted  to know about increase in feed consumption 

and weight of Bali cow. This research has been done at July to Agustus 2017 

located at Central Farms of Wanasaba, East Lombok region. Material that been 

used was 6 Bali cow with average age at 2 years old and with average initial 

weight at 204 kg  ±17,96 kg. This research designed using general tendency 

experimental design. Variables observed in this research are : (1) Feed 

Consumption, (2) Weight gain, (3) Feed efficiency. Data that obtained from this 

research analyzed using analysis based on T-test. 

The result influence by giving Lactobacillus Plantarum probiotics of this 

research showing  that feed consumption and body weight are not  significantly 

influence by giving probiotics to fattening Bali cow (P>0,05). Average weight 

without probiotics giving is 211 kg ±22,06 kg and with probiotics is 225 kg 

±12,40 kg. Average Daily Gain (ADG) (kg/cow/day) at control periode is 0,25 

±0,37kg/cow/day, then increase to 0,50 ±0,49 kg/cow/day at probiotic giving 

periode. and Feed efficiency average at control periode is 1,28 kg and then at 

giving probiotics periode is 2,43kg. 

Keywords : Bali cow, Probiotics, and Feed Consumption. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Usaha beternak sapi potong masih menjadi salah satu bidang usaha penting di 

Indonesia, pada tahun 2014 populasi sapi potong sebanyak      14.726.875, dan pada 

tahun 2015 populasi sapi potong di Indonesia mencapai 15.494.288 ekor. Hal ini  

menunjukkan terjadi peningkatan sebanyak 767.413   ekor atau sebesar 5,21% dari 

tahun sebelumnya (KEMENTAN  RI,  2016).   Seiring  dengan   terjadinya 

peningkatan populasi sapi, tentu akan diimbangi dengan peningkatan kebutuhan 
penyediaan pakan hijauan dan konsentrat( Adawiyah, 2016). 

Sapi Bali (Bos sondaicus)  merupakan ternak yang banyak dibudidayakan di daerah 

Nusa Tenggara Barat (NTB) karena memiliki potensi sebagai pemasok kebutuhan daging 

masyarakat, sehingga NTB sejak lama dikenal sebagai gudang ternak. Menurut Guntoro 

(2002) di daerah baru (daerah transmigran) seperti NTB, sapi bali merupakan ternak 

“primadona”  bagi  petani  karena  merupakan  tenaga  kerja  yang  tangguh,  di samping 

memiliki adaptasi yang bagus terhadap lingkungan dan reproduksi yang tinggi. Sapi bali 

memiliki bentuk badan yang kompak dan persentase karkas yang tinggi (56%) sehingga 

cocok untuk dikembangkan sebagai sapi potong. 

Menurut  Guntoro  (2002)  sapi  bali  juga memiliki  beberapa kelemahan, antara 

lain: amat peka terhadap beberapa jenis penyakit yang tidak dijumpai pada ternak  sapi  

lain,  misalnya  penyakit  Jembrana  dan   Baliziekte   yang  hanya menyerang sapi 

bali. Sapi bali juga peka terhadap penyakit Coryza yang dapat ditularkan melalui domba 

Pertumbuhan yang optimum merupakan salah satu bukti dari penggunaan probiotik 

di dalam suplemen pakan ternak sebagai subtitusi atau pengganti agen subterapeutik  

seperti  antibiotik  ternak.  Salah  satu  persyaratan  untuk  memilih bakteri  probiotik  

adalah  meningkatkan  penggunaan  nutrisi  oleh  enzim  yang dihasilkan   dalam   saluran   

pencernaan   dan   mampu   mengkonversi   beberapa komponen dari  pakan  menjadi  

nutrien  yang lebih  mudah  dimanfaatkan  untuk keperluan ternak inang. 

Sesuai dengan Chen dkk., (2005) bahwa respon  yang berbeda terhadap 

pemberian probiotik dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya jenis bakteri yang 

digunakan dan kondisi penyimpanan probiotik. Fuller (1992) menambahkan bahwa 

setiap probiotik memiliki cara pengolahan dan metode pembuatan yang berbeda. 

 Efektifitas penggunaan probiotik dalam pakan berhubungan erat dengan viabilitas  

bakteri   dalam   probiotik,   yang   mungkin   dipengaruhi   oleh   cara pembuatan  

probiotik  itu  sendiri,  dan  penanganan  probiotik  dilapang termasuk penyimpanan. 

Berdasarkan urain diatas maka penulis memandang perlu untuk dilakukan 

penelitian tentang pengaruh pemberian probiotik terhadap konsumsi pakan dan 

pertambahan bobot badan pada sapi Bali. 

 

Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimanakah pengaruh jenis 

kelamin pada bobot isi rongga dada dan perut kambing lokal yang dipelihara 

secara tradisional di Lombok. 
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Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemberian probiotik terhadap 

konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan pada sapi Bali jantan yang dipelihara 

secara intensif (kandang kurung). 

 

Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : sebagai bahan acuan untuk 

memperkenalkan probiotik kepada peternak, dapat mengefisinsi pakan yang diberikan , 

dan mengetahui manfaat  dari probiotik bagi ternak. 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Materi Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan 6 ekor sapi Bali jantan dengan umur rata-rata 

dua tahun dan dengan bobot badan awal rata-rata 204 kg ± 17,96. Sapi dipelihara dalam 

kandang kelompok yang ditempatkan secara acak dan diberikan pakan sesuai dengan 

perlakuan. 

Bahan Penelitian: 

 Probiotik  

 Pakan hijauan  

 Rumput gajah 

 Jerami jagung  

 Rumput lapangan 

 

Variabel yang diamati 

Variable yang diamati dalam penelitian ini meliputi : 

 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan diperoleh dari jumlah pakan yang diberikan dikurangi 

sisa pakan yang tidak dimakan oleh sapi dalam satu hari. Pakan yang 

terkonsumsi ini digunakan  oleh  ternak  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidup  

pokok  dan  untuk keperluan  produksi  ternak.  

 konsumsi pakan = Jumlah pakan yang diberikan (kg) − sisa pakan (kg) 
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 Pertambahan Bobot Badan  

Untuk mengetahui PBB harian dilakukan dengan cara sapi di timbang 

menggunakan timbangan ternak setiap dua minggu sekali untuk mengetahui 

pertambangan bobot badan. Pertambahan bobot badan harian (PBBH) dihitung 

dengan cara mengurangi bobot badan akhir dengan bobot badan awal lalu dibagi 

dengan lama waktu (hari) yaitu empat belas hari. 

PBBH (kg/hari) =  

 Efisiensi Penggunaan Pakan 

Manfaat   pemberian   probiotik  dapat   meningkatkan pertambahan Bobot 

Badan (PBB). Efisiensi penggunaan ransum merupakan PBB harian yang 

didapat dibagi dengan rataan jumlah bahan kering (BK) pakan yang dikonsumsi 

dalam satuan waktu tertentu. 

EPR (kg/hari) =  

 

 

Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian secara deskriptif, didesain menggunakan 

rancangan percobaan Jeneral Tenden 

hi menurut Robertson. (1994)     A− B. : (A= masa tanpa perlakuan) (B = masa 

perlakuan) dan Data yang terkumpul dianalisis menggunakan T-test. 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

                                         Keadaan Umum Penelitian 

Lokasi  penelitian berada di sentra peternakan rakyat Kecamatan Lombok Timur, 

tepatnya di Desa tanah Mirah. Suhu lingkungan penelitian pada pagi hari rata- rata 

27
o
C siang hari 38

o
C dan sore hari 30

o
C, Kelembaban lingkungan penelitian pada pagi 

hari rata-rata 71,6% siang hari 32,8% dan pada sore hari 56,6%. 

                                         Konsumsi Pakan 

Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakuakan,  maka  diperoleh  hasil  untuk 

konsumsi pakan pada sapi Bali dengan perlakuan yang telah diberikan disajikan pada 

table dinawah ini. 
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 Rata-rata konsumsi pakan hijauan segar dan penambahan probiotik pada sapi Bali 

Ternak 
Konsumsi Pakan (kg) 

( I ) 

konsumsi Pakan (kg) +Probiotik (ml) 

(II) 

1 17,00 20,07+10 

2 21,68 21,10+10 

3 20,04 21,19+10 

4 21,50 21,07+10 

5 20,00 20,00+10 

6 18,68 20,05+10 

X  19,82 20,58 

Keterangan: ( I ) =pakan kontrol.  

( II )= pakan kontrol+probiotik. 

Berdasarkan hasil  penelitian diperoleh bahwa semua perlakuan tidak 

berpengaruh nyata atau non signifikan (P>0,05) terhadap konsumsi. Dapat dilihat 

dari rata-rata jumlah konsumsi pakan pada kontrol adalah 19,82 kg, setelah 

pemberian probiotik menjadi 20,58 kg. pakan yang diberikan terdiri dari rumput 

gajah, jerami jagung dan rumput lapangan.  

 

Pemberian Probiotik Terhadap Konsumsi Ternak 

    Rata- rata konsumsi BK pakan sapi Bali hasil penelitian 

Parameter 

 

Konsumsi kg/ ekor/ hari  

Kontrol  Perlakuan  

konsumsi kg/ekor/hari     

BK 5,99 ± 0,80 6,23 ±0,58 

BK metabolis (g/kg BB
0,75

/hari 112,03 ± 16,21 109,65 ± 12,47  

PK 0,45±0,06 0,46 ± 0,04 

SK 1,75±0,25 1,82 ± 0,17 

LK 0,10±0,02 0,11±0,01 

    Sumber : Data diolah 2017 

Penelitian ini diperoleh hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya bahwa 

pemberian probiotik pada ruminansia tidak berpengaruh  terhadap konsumsi pakan 

(P>0,05) baik pada awal penelitian maupun akhir penelitian (Hau dkk, 2005),  
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Pengaruh Pemberian Probiotik terhadap Pertambahan Bobot Badan Harian 

dan Efesiensi Penggunaan Pakan 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil pertambahan  

Bobot badan dan efisiensi pakan dan bobot badan  harian,  

Rata-rata pertambahan bobot badan harian dan efisiensi pakan dari perlakuan 

Parameter 

Perlakuan 

 ( I ) ( II ) 

Bobot Badan awal (kg/ekor) 204 ± 18,00 211 ± 22,10 

PBBH ( kg/ekor/hari) 0,25 ± 0,37 0,50 ± 0,49 

Bobot Badan Akhir (kg/ekor) 211 ± 22,10 225 ± 12,40 

Efesinsi 1,28 ± 1,76 2,43 ± 2,41 

Sumber : Data diolah 2017 

Keterangan : ( I ) = perlakuan pakan (kontrol) hanya diberikan rumput gajah,  jerami 

jagung dan rumput lapangan, 

   ( II )= perlakuan pakan kontrol+probiotik cair 10 ml, 

Hasil menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi BK berbanding  lurus 

dengan peningkatan   PBBH   dan   efisiensi   pakan,   Menurut   Taufan   dkk,   

(2009), menyatakan bahwa antara bobot badan dan konsumsi BK memiliki korelasi 

yang nyata dan konsumsi BK meningkat seiring meningkatnya bobot badan sapi,   

Menurut   McDonald   dkk,   (2002)   kemampuan   ternak   dalam mengkonsumsi 

BK tergantung pada kapasitas lambung dan saluran pencernaan, Hal ini 

berhubungan dengan bobot badan ternak, Bobot badan ternak meningkat 

berbanding lurus dengan bertambahnya umur ternak, Semakin tinggi bobot badan 

maka kapasitas fisik lambung dan saluran pencernaan juga bertambah besar 

sehingga konsumsi BK juga ikut meningkat (Taufan dkk, 2009), Gambar perbedaan 

pertambahan bobot badan sapi selama penelitian Gambar 1. 
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Gambar 1, perbedaan pertambahan bobot badan sapi selama penelitian 

Hasil analisis data diatas menunjukkan bahwa perlakuan suplementasi 

probiotik secara umum tidak berpengaruh ( P>0,05), pada pertambahan bobot badan 

harian ternak, tetapi terdapat peningkatan pertambahan bobot badan dari masa 

kontrol rata-204 kg, terjadi penurunan bobot badan penimbangan minggu ke dua 

menjadi 201 kg Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh jenis, jumlah dan kandungan 

nutrisi pakan yang diberikan ke ternak  kurang dan saat  masa kontrol pada minggu 

terakhir ternak di perkenalkan dengan probiotik diberikan selama dua hari dan bobot 

badan meningkat  menjadi 211 kg, pada saat pemberian probiotik peningkatan bobot 

badan ternak menjadi stabil dari hasil penimbangan awal 211 kg, ternak tetap 

diberiakn probiotik setiap hari dan bobot badannya meningkat mejadi 218 kg dan 

minggu terakhir  bobot badan ternak ini menjadi 225 kg artinya ternak sangat 

responsip terhadap probiotik yang diberikan, Saat ternak diberikan pakan hijauan 

(kontrol) pertambahan bobot badan rata-rata mencapai 0,25 kg/ekor/hari dengan 

efesiensi pakan 1,28 kg, sedangkat saat penambahn probiotik jumlah konsumsi terjadi 

peningkatan bobot badan mencapai 0,50 kg/ekor/hari  dengan efesiensi pakan 2,43 

kg, Kenaikan bobot badan harian ternak diduga karena konsumsi pakan mencukupi  

kebutuhan  sapi  serta  mendukung pada produksi sapi,  Pertambahan  bobot  badan  

harian  yang  baik  terjadi  pada perlakuan  dengan  suplementasi  probiotik,  Hal  

ini  diduga  karena  sapi mampu meningkatkan daya cerna pakan dan proses-

proses metabolisme dalam tubuh berjalan  dengan  maksimal  serta  probiotik 

berfungsi sebagai suplemen  pakan  berupa  mikroba hidup, yang  memberikan 

pengaruh menguntungkan  bagi ternak  inang dengan cara meningkatkan 

keseimbangan mikroorganisme di  dalam  saluran  pencernaan.  
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Bakteri-bakteri tersebut tergolong mikroba probiotik untuk ternak ruminansia 

sebagaimana  penggolongan  yang  dikemukakan  oleh  Sandine  dkk,  (1972), 

Lactobacillus meningkatkan mikroflora usus karena dapat hidup di usus, Efek 

yang ditunjukkan adalah membantu memanfaatkan nutrisi secara efisien terutama 

dari protein, Ca, Fe dan F pada proses fermentasi yang menghasilkan asam laktat  

Pertambahan bobot badan dan efisiensi penggunaan pakan ternak dapat 

dipengaruhi oleh penambahan probiotik, Penambahan probiotik dapat memicu 

peningkatan konsumsi pakan, Selain itu pertambahan  bobot  badan harian pada 

penelitian ini tidak berbeda nyata (P>0,05).  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis Pemberian probiotik pada sapi Bali tidak berbeda  

nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan 

efesiensi pakan. Berdasarkan hasil analisis Pemberian probiotik pada sapi Bali tidak 

berbeda  nyata (P>0,05) terhadap konsumsi pakan, pertambahan bobot badan 

dan efesiensi pakan. Konsumsi pakan pada masa kontrol rerata 19,82 kg dan pada 

masa perlakuan rerata 20,58kg Rata-rata bobot badan tanpa pemberian probiotik 

211kg ± 22,06 kg dan dengan pemberian probiotik 225kg ± 12,40 kg. PBBH 

(kg/ekor/hari ) adalah pada masa kontrol 0,25 ± 0,37 kg/ekor/hari, saat pemberian 

probiotik meningkat menjadi 0,50 ±  0,49 kg/ekor/hari, dan efesiensi pakan pada 

masa kontrol rata-rata 1,28 kg dan saat pemberian probiotik menjadi 2,43 kg Bobot 

badan.  

Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan level pemberian probiotik yang 

ditingkatkan dan waktu pemberian probiotik yang lebih lama. 
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