
1 
 

PERBANDINGAN KONSUMSI PAKAN, AIR MINUM DAN EFISIENSI 
PENGGUNAAN PAKAN PADA SAPI SUMBAL DAN SAPI BALI  

YANG DIBERI PAKAN SAMA 
 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna 
Memperoleh Gelar Sarjana Perternakan Pada 

 
 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

 

 

 

Oleh 

 

REDY KUSWANDI 
B1D 011 234 

 
 

 

 

FAKULTAS PETERNAKAN 
UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 
2018 

  



2 
 

 2018 



3 
 

PERBANDINGAN KONSUMSI PAKAN, AIR MINUM DAN EFISIENSI 
PENGGUNAAN PAKAN PADA SAPI SUMBAL DAN SAPI BALI  

YANG DIBERI PAKAN SAMA 
 

INTISARI 

 

Oleh 

REDY KUSWANDI 
B1D 011 234 

 

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Agustus 2017 
bertempat di Sumbawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan 
konsumsi pakan,air minum dan efisiensi penggunaan pakan pada sapi sumbal dan 
sapi bali yang diberi pakan sama. Materi penelitian terdiri atas 10 ekor sapi bali 
jantan dengan rata-rata bobot badan 204,75 ± 9,43 kg dan 10 ekor sapi persilangan 
sapi Sumbawa x sapi bali (sapi sumbal) dengan rata-rata bobot badan 151,00 ± 17,33 
kg. ke dua puluh sapi jantan tersebut di beri pakan yang sama, yaitu daun lamtoro 
(leucaena leucocephala) sebanyak 2,5% dari berat badan dan jagung giling sebanyak 
1% dari berat badan (dalam bahan kering). Variabel yang di amati meliputi konsumsi 
pakan, air minum dan efisiensi penggunaan pakan. Data dianalisis secara deskriptif 
dan standar deviasi. Hasil penelitian menujukan bahwa rata-rata konsumsi pakan pada 
sapi Bali lebih tinggi (6,0 kg/hari) dibandingkan rata-rata konsumsi sapi Sumbal (4,8 
kg/hari). Konsumsi air minum pada sapi Bali lebih tinggi (18,59 ± 2,20 kg/hari) 
dibandingkan konsumsi air minum sapi Sumbal (14,09 ± 2,19 kg/hari). Serta efisiensi 
penggunaan pakan pada sapi Sumbal lebih besar (6,0) dibandingkan efisiensi 
penggunaan pakan pada sapi Bali (8,6). 

Kata kunci : sapi bali, sapi sumbal, konsumsi pakan, konsumsi air minum, 

efisiensi pengunaan pakan 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sapi Sumbawa sebelumnya dikenal dengan nama sapi Hissar berasal dari 

Punjab India.  Pemerintah Hindia Belanda mendatangkan sapi ini ke Indonesia 

dengan maksud : memperbaiki mutu sapi lokal yang ada di pulau Jawa melalui 

peningkatan produksi daging, dimasukkan di pulau Sumatera untuk produksi susu 

yang konsumennya orang Belanda  maupun orang India yang menetap di Sumatera 

bagian Utara dan bagian Timur dan Aceh, dan dimasukkan di pulau Sumbawa, 

khususnya di Kabupaten Sumbawa sebagai tenaga kerja pengolah lahan pertanian 

(Dilaga, 2014).  

Sapi Sumbawa merupakan sapi tipe multiguna karena selain digunakan 

sebagai ternak kerja, juga menghasilkan air susu, dan sebagai penghasil daging, serta 

sebagai lambang status sosial pemiliknya. Sapi Sumbawa dipelihara oleh petani di 

pulau sumbawa juga sebagai tabungan, karena sewaktu-waktu dapat dijual apabila 

memerlukan uang tunai. (Dilaga, 2014). 

Sapi Bali merupakan sapi yang berasal dari Bos Sondaicus adalah sapi asli 

Indonesia hasil penjinakan (domestikasi) banteng liar.Para ahli meyakini bahwa 

penjinakan tersebut telah dilakukan sejak akhir abad ke-19 di Bali sehingga sapi jenis 

ini dinamakan sapi Bali (Anonim, 2012 ). 

Pada dasarnya pakan yang diberikan pada ternak adalah berupa hijauan dan 

konsentrat. Konsumsi pakan merupakan total atau banyaknya pakan yang dikonsumsi 

oleh ternak. Jumlah konsumsi pakan bisa dipengaruhi oleh besarnya tubuh ternak, 
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bangsa ternak itu sendiri, cara pemeliharaan ternak dan tingkat penyakit serta mutu 

ransum yang diberikan pada ternak ( Anggorodi, 1979). 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

perbandingan konsumsi pakan, air minum, dan efisiensi pakan sapi sumbal dan sapi 

bali yang di berikan pakan lamtoro dan jagung. 

Rumusan Masalah 

Bagaimana perbandingan konsumsi pakan, air minum dan efisiensi 

penggunaan pakan pada sapi persilangan sumbal dan sapi bali yang diberikan pakan 

lamtoro dan jagung. 

 

Tujuan Dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perbandingan konsumsi pakan, air minum dan efisiensi 

pakan pada sapi sumbal dan sapi bali yang diberikan pakan yang sama berupa jagung 

dan lamtoro kering.   

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai informasi mengenai perbandingan jumlah konsumsi pakan, air 

minum dan efisiensi pakan pada sapi sumbal dan sapi bali yang diberikan 

pakan yang sama. 

b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pertumbuhan sapi sumbal 

dan sapi bali yang diberi pakan yang sama berupa jagung dan lamtoro kering. 

c. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di KTT Buin Pedi Desa Raberas Kecamatan 

Seketeng Kabupaten Sumbawa dari tanggal 20 September 2016 sampai dengan 

tanggal 20 November 2016 

Materi Penelitian 

Adapun materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sapi 

sumbawa/peranakan jantan  sebanyak 10 ekor dan sapi bali 10 ekor yang dipelihara 

di kandang oleh peternak di Desa Raberas, Kecamatan Seketeng, Kabupaten 

Sumbawa.  

Bahan dan Alat Penelitian 

Adapun bahan dan alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Bahan Penelitian 

1. Sapi sumbawa/peranakan jantan dan sapi bali jantan 

2. Lamtoro 

3. Jagung 

Alat-Alat Penelitian 

1. Timbangan Ternak 

2. Timbangan Pakan 

3. Ember  

4. Parang 

5. Karung 

6. Kamera 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Raberas, Kecamatan Seketeng, Kabupaten 

Sumbawa. Penelitian ini menggunakan 10 ekor sapi sumbawa/peranakan jantan 

dan 10 ekor sapi bali yang diberi pakan yang sama berupa jagung dan lamtoro 

kering.Adapun metode penelitian ini yaitu : 

1. Periode Adaptasi 

a. Semua sapi ditimbang pada pagi hari sebelum diberi pakan 

b.  Sapi diadaptasikan dengan lamtoro: diberikan 1 kg hari pertama dan 

jumlah pemberian ditingkatkan menjadi adlibitum setelah adaptasi 1 

minggu 

c. Sapi diadaptasikan dengan jagung giling: berikan 500 gram hari pertama 

dan tingkatkan setiap hari dan menjadi 1% BK dari berat badan setelah 

adaptasi 1 minggu. 

d. Pemberian obat cacing (Wormzol)  

e. Butox untuk menghindari kutu, caplak, lalat dan nyamuk . 

2. Minggu pertama dan seterusnya: 

a. penimbangan sapi dilakukan pagi hari sebelum diberi pakan 

b. menghitungkebutuhan jagung (1% BK dari berat badan).  

BB =200 kg, maka kebutuhan BK = 2 kg jagung. Jumlah yang 

diberikan = 2 kg x86/100 = 1.72 kg 

c. pemberian lamtoro 2.5% dari berat badan. BB sapi = 200 kg, jumlah 

lamtoro yang diberikan = 2 ,5 kg x200/100 = 5 kg 
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d. Kebutuhan pakan (jagung dan lamtoro) disesuaikan dengan 

pertambahan berat badan sapi 

Peubah yang diamati 

1. Konsumsi pakan  

Untuk mendapatkan konsumsi pakan dapat dihitung dengan rumus : 

Konsumsi pakan = Jumlah pakan yang diberikan – Sisa pakan  

2. Konsumsi air minum 

Pemberian air minum diberikan 3 kali sehari sesuai kebutuhan sapi dengan 

menggunakan ember dengan volume 8 liter. Adapun cara mendapatkan 

konsumsi air minum : (Jumlah pemberian air minum - Sisa air ) 

3. Efisiensi pakan 

Efisiensi pakan dihitung denga cara : 

Efiensi pakan  = 	 	 	( )
	 	( )

 

 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan di tabulasi kemudian dihitung 

rata-rata dan standar deviasinya, untuk selanjutnya dibahas secara Deskriptip. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambaran Umum Lokasi penelitian 

Kecamatan Sumbawa merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 

Sumbawa dengan luas wilayah 44,83 km² dan terdiri dari 8 kelurahan, yaitu 

Kelurahan Lempeh, Samapuin, Brang Bara, Pekat, Seketeng, Bugis, Uma Sima dan 

Brang Biji. Lokasi pelaksanaan penelitian ini terletak di Dusun Raberas Kelurahan 

Seketeng yang memiliki luas 8 km² dengan batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Barat  : Kelurahan Brang Bara 

Sebelah Utara  : Kelurahan Brang Biji 

Sebelah Timur :Desa Penyaring Kecamatan MoyoUtara 

Sebelah Selatan: Desa Moyo Mekar Kecamatan Moyo Utara 

Wilayah daerah ini berbukit-bukit, dataran rendah terletak di sebelah timur 

sampai ke sebelah selatan.Dusun Raberas umumnya beriklim tropis, musim hujan 

dimulai dari Desember sampai Maret,sedangkan musim kemarau antara bulan Juli 

sampai Oktober. Lama bulan basah setahun rata-rata empat bulan, lembab dua bulan 

dan kering dua bulan. Temperatur rata-rata 27,5ºC dan kelembaban rata-rata 76%. 

Di Dusun Raberas terdapat Kelompok Tani Ternak “Buin Pedi”.yang sudah ada 

sejak tahun 2011. Hasil pengamatan selama penelitian, diketahui bahwa di kelompok 

ternak tersebut memelihara lima puluh ekor sapi  jantan dan betina dengan umur yang 

berbeda. Dari lima puluh ekor sapi tersebut, penulis menggunakan 10 ekor sapi Bali 

jantan dan 10 ekor sapi persilangan Sumbal untuk penggemukan dengan pemberian 

pakan lamtoro kering dan jagung giling, dan dapat dikatakan bahwa kelompok tani 
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ternak “Buen Pedi” tersebut tergolong maju karena telah menerapkan teknologi 

modern untuk ukuran wilayah Pulau Sumbawa. 

Konsumsi Pakan 

Pakan ternak harus memenuhi persyaratan kandungan nutrisi makanan, yaitu 

protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan mineral. Rasio konversi makanan harus 

tepat. Karena bila berlebihan maka rangsangan pada sapi akan menurun. Jumlah 

pakan bahan kering yang dikonsumsi sapi secara umum sekitar 2% BB per hari, 

namun jumlah tersebut dapat berubah karena pengaruh kondisi lingkungan dan 

kesehatan sapi (Cahyo dan Purnawan, 2010) 

Pakan yang diberikan pada sapi persilangan Sumbal jantan pada penelitian ini 

yaitu Lamtoro kering sebanyak 2,5% dari BB dan jagung giling 1% dari BB dan 

diberikan 3 kali dalam sehari yaitu pada pagi, siang dan sore hari. 

Tabel 1. Rata-rata Konsumsi Pakan Sapi Bali dan Sumbal Kg/hari 

Lamtoro Jagung

1 Bali 3,6 2,4

2 Sumbal 2,9 1,9

No Bangsa
Kg/hari kg/hari (Kg/hari)

6,0

4,8

Jumlah Konsumsi (BK) Total Konsumsi (BK)
Lamtoro + Jagung

 
Keterangan: Data diolah 2016 
 

Rata-rata per hari total konsumsipakan 10 ekor sapi Bali selama penelitian (4 

bulan)  berdasarkan Tabel 1 ( konsumsi pakan ) untuk lamtoro kering adalah 3,6  Kg 

dan jagung giling sebanyak 2,4 Kg. Jadi total konsumsipakan perhari untuk 10 ekor 
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sapi Bali selama penelitian yaitu 6,0 Kg. Sedangkan konsumsi pakan pada sapi 

Perselingan Sumbal berdasarkan hasil pengamatan selama penelitian yaitu lamtoro 

adalah 2,9 kg dan jagung adalah 1.9 kg Jadi rata-rata total konsumsi pakan perhari 

untuk 10 ekor sapi Sumbal jantan selama 4 bulan yaitu 4,8  kg. Hal ini dikarenakan 

umur dan bobot badan awal sapi Bali lebih tinggi dari sapi Sumbal sehingga akan 

mempengaruhi konsumsi pakan, karena semakin tinggi bobot badan semakin tinggi 

konsumsi pakan yang dibutuhkan. Menurut Winugroho, M (2002), konsumsi pakan 

dipengaruhi oleh bobot badan ternak karena semakin tinggi bobot badan sapi semakin 

tinggi pakan yang dibutuhkan.  

Konsumsi Air Minum 

 Berdasarkan konsumsi air minum sapi peranakan Sumbawa x Bali yang 

mengkonsumsi lamtoro + jagung berkisar (14,09 ± 2,19 kg/hari) lebih rendah di 

bandingkan konsumsi air minum  sapi bali yaitu dengan rata-rata  berkisar (18,59 ± 

2,20 kg/hari) meskipun begitu hasilnya tidak berbeda nyata. yang dapat di lihat pada 

tabel dibawah ini. 
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Tabel 2. Konsumsi air minum harian sapi persilangan Sumbal dan sapi Bali 

No sapi 
Konsumsi air minum (kg/hari) 

Sapi Bali Sapi Sumbal 

1 16,33 13,83 
2 20,64 11,53 
3 16,84 15,32 
4 20,55 13,20 
5 17,31 16,62 
6 16,99 13,88 
7 17,64 12,09 
8 18,31 11,46 
9 23,25 14,92 

10 17,99 18,09 
Rata-rata 18,59 ± 2,20 14,09 ± 2,19 

Sumber : data diolah 2017 

Hal ini didukung oleh pendapat Soedomo (1984), yang menyatakan bahwa 

kebutuhan air seekor ternak tergantung dari macam pakan yang diberikan. Lebih 

lanjut Samad S, (1978), menyatakan air minum sangat dibutuhkan untuk 

mengimbangi bahan kering pakan yang dikonsumsi dalam proses metabolisme dan 

sebagai pelarut zat- zat makanan, sebagai bahan pengantar zat-zat makanan ke 

seluruh tubuh dan sebagai komponen pembentuk bahan-bahan tertentu seperti air 

susu, air ludah, enzim dan sebagainya.  

              Konsumsi bahan kering pada pakan akan mempengaruhi tingkat konsumsi 

air pada kondisi lingkungan yang normal. Secara umum volume air yang dibutuhkan 

oleh sapi  berkisar  2-5 Liter/kg bahan kering pakan. Makin tinggi bahan kering 

dalam suatu bahan pakan, makin banyak air yang dikonsumsi oleh sapi.Jika ternak di 

daerah kering diberi pakan lamtoro maka kebutuhan akan air minum makin banyak, 
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jadi untuk mengurangi kebutuhan air minum pada ternak di daerah kering ternak 

harus diberikan hijauan yang  kandungan airnya tinggi seperti rumput lapangan. 

Efisiensi penggunaan pakan 

Efisiensi pakan adalah perbandingan antara pertambahan bobot badan yang 

dihasilkan dengan jumlah pakan yang dikonsumsi.Card dan Nesheim (1972) 

menyatakan bahwa nilai efisiensi penggunaan pakan menunjukkan banyaknya 

pertambahan bobot badan yang dihasilkan dari satu kilogram pakan.Efisiensi pakan 

merupakan kebalikan dari konversi pakan, semakin tinggi nilai efisiensi pakan maka 

jumlah pakan yang diperlukan untuk menghasilkan satu kilogram daging semakin 

sedikit. Lemak dan energi dalam ransum dapat memperbaiki efisiensi pakan karena 

semakin tinggi kadar lemak dan energi dalam ransum menyebabkan ternak 

mengkonsumsi pakan lebih sedikit tetapi menghasilkan pertambahan bobot badan 

yang tinggi. 

. Pada penelitian ini,  diketahui bahwa jumlah rata-rata efisiensi penggunaan 

pakan pada sapi Bali sebesar 8,6 kg/hari sedangkan pada sapi persilangan Sumbal 

sebesar 6,0 kg/hari dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.Efisiensi Penggunaan Pakan pada Sapi Bali dan Sapi Persilangan Sumbal 

Jenis Sapi Efisiensi Penggunaan Pakan 

Sapi Bali 8,6 

Sapi Sumbal 6,0 
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Tabel  3.  Menunjukkan  bahwa pakan sapi bali memiliki nilai efisiensi yang  

rendah dibandingkan  dengan sapi sumbal. Hal  ini  menunjukan  adanya pengaruh  

dari  pakan lamtoro yang menurunkan  nilai efisiensi pakan. Berdasarkan hasil 

penelitian konsumsi BK dan PBBH maka dapat dihitung nilai efisiensi pakan dan 

feed cost. Efisiensi penggunaan pakan pada penelitian ini sebesar 6,0 kg/hari pada 

sapi Sumbal sedangkan sapi Bali 8,6 kg/hari yang artinya setiap 1 kg bahan kering 

ransum menghasilkan pertambahan bobot badan harian masing-masing sebesar 0,8 

dan 0,7 kg/hari. 

Hasil yang didapat menunjukkan nilai efisiensi yang tergolong tinggi.Nilai 

efisensi pakan yang tinggi disebabkan karena tingginya rerata PBBH dan rendahnya 

nilai nutrien dari bahan pakan yang dikonsumsi sapi.Nilai efisiensi penggunaan pakan 

yang semakin tinggi menunjukkan bahwa ransum yang dikonsumsi semakin banyak 

untuk menghasilkan pertambahan bobot badan. Efisiensi penggunaan pakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kemampuan ternak dalam mencerna 

bahan pakan, kecukupan zat pakan untuk hidup pokok, pertumbuhan dan fungsi 

tubuh serta jenis pakan yang digunakan (Sagala, 2011). Nilai efisiensi negatif 

disebabkan oleh nilai PBBH yang negatif juga. Menurut Siregar (2001) efisiensi 

penggunaan pakan untuk sapi potong berkisar 7,52%-11,29%. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi efisiensi pakan antara lain umur, kualitas pakan dan bobot badan. 

Semakin baik kualitas pakan semakin baik pula efisiensi pembentukan energi dan 

produksi (Pond et al., 2005). Nilai efisiensi pakan yang didapat dalam penelitian ini 

semua di bawah kisaran normal. Hal ini disebabkan karena pakan yang diberikan oleh 

peternak pada saat penelitian mempunyai kualitas baik. Dari hasil penelitian di dapat 
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bahwa efisiensi pakan pada sapi Sumbal lebih tinggi dinadingkan sapi Bali, oleh 

sebab itu PBBH sapi Sumbal lebih besar dari sapi Bali, yaitu PBBH sapi Sumbal 

sebesar 0,8 kg/hari sedangkan sapi Bali 0,7 kg/hari. Menurut Siregar efisiensi  

penggunaan pakan dipengaruhi oleh umur, kualitas pakan dan bobot badan. Karna 

semakin baik kualitas pakan yang dikonsumsi maka semakin baik efisiensi dalam 

pembentukan energi. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Total konsumsi pakan rata-rata perhari selama penelitian pada sapi Bali (6,0 

kg/hari) lebih tinggi dibadingkan dengan sapi persilangan Sumbal (4,8 

kg/hari) 

2. Konsumsi air minum rata-rata pada sapi persilangan Sumbal (14,09 ± 2,19 

liter/hari) lebih tinggi dibadingkan dengan konsumsi air minum pada sapi Bali 

(18,59 ± 2,20 liter/hari) 

3.  Rata-rata efisiensi pakan pada Bali (8,6 Kg/hari) lebih kecil dibandingkan 

efisiensi pakan pada sapi persilangan Sumbal (6,0 Kg/hari) 

 

SARAN 

Untuk hasil yang lebih valid sebaiknya menggunakan sapi dengan bobot badan 

yang berukuran sama.  
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