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INTISARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi gizi pakan kuda 

penarik cidomo di dataran rendah Kabupaten Lombok Tengah. Pengambilan 

sampel dilakukan pada bulan Januari 2017 di lima pasar yang ada di Kabupaten 

Lombok Tengah yaitu Penujak, Darek, Mujur, Renteng dan Ubung. Sampel pakan 

dikoleksi dari 3 responden setiap pasar. Sejumlah sampel pakan dikumpulkan dan 

kemudian diidentifikasi jenis dan nama ilmiahnya. Setelah itu masing-masing 

jenis pakan dihitung secara kuantitatif kandungan Protein Kasar, Lemak Kasar 

dan Serat Kasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 jenis hijauan pakan yang 

teridentifikasi didominasi oleh rerumputan yaitu rumput grinting (Cynodon 

dactylon), rumput teki udel-udelan (Cyperus kyllinga), rumput teki (Cyperus 

rotundus), dan rumput merakan (Themeda arguens) yang secara keseluruhan 

kandungan PK, LK dan SK hijauan pakan yang teridentifikasi yaitu 1,94%, 1,41% 

dan 3,97%. Berdasarkan hasil penelitian ini dianjurkan agar peternak 

memperhatikan jenis pakan, umur pemotongan, iklim, dan kesuburan tanah 

hijauan pakan karena rumput yang tua atau rumput yang lebih kering memiliki 

kandungan gizi yang rendah dan tidak mudah untuk dicerna. Begitu juga untuk 

rumput yang terlalu muda kurang mengandung nilai gizi yang dibutuhkan kuda. 

Kata Kunci : Komposisi Gizi, Hijauan Pakan, Dedak Padi, Kuda, Dataran  

Rendah 

 

ABSTRACT 

NUTRIENT COMPOSITION OF FEED CIDOMO DRAFTHORSE 

LOWLAND DISTRICTS OF CENTRAL LOMBOK 

By 

MURDIAWAN / B1D 212 210 

Animal Husbandry Faculty  Mataram University/E-Mail: murdiawan467@gmail.com 

 

A study had been conducted aimed at nutrient composition of feed cidomo 

drafthorse lowland district of central Lombok. Collecting samples were taken in 

January 2017 in five exixting markets in central Lombok regency is Penujak, 

Darek, Mujur, Renteng, and Ubung. Feed samples in collection of three 

respondents each market. A number of feed samples were collected and 

subsequently identified species and its scientific name. After that each type of 

feed is quantified crude protein, crude lipid and crude fiber. The results of study 
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indicated that there were four kinds of forages dominantly cut by the farmers for 

feeding such as grinting grass (Cynodon dactylon), teki udel-udelan grass 

(Cyperus kyllinga), teki grass (Cyperus rotundus), and merakan grass (Themeda 

arguens) the overall content of PK, LK and SK forage identified that 1,94%, 

1,41% dan 3,97%. Based on these results it is recommended that farmers pay 

attention to the type of feed, cutting age, climate and soil fertility forage for old 

grass or grass drier has a low nutrient content and not easily digested. Likewise 

for the grass is too young lacking nutritional value needed horses.  

Key Words : Nutritional Composition, Forage, Rice Bran, Horses, Plains 

PENDAHULUAN 

Kuda (Equus caballus atau Equus ferus caballus) merupakan salah satu 

jenis ternak yang memiliki lambung tunggal. Kuda memiliki banyak manfaat 

ekonomis dan selama ribuan tahun digunakan manusia sebagai kuda transportasi 

(sado, cimodo, delman, andong), kuda pengangkut barang, kuda pacu, kuda 

perang, kuda rekreasi, simbol status sosial kebudayaan tertentu serta hewan 

kesayangan. Selain itu kuda juga dimanfaatkan untuk menghasilkan daging, susu, 

dan kulit (Parakkasi, 2006).  

Kuda yang digunakan untuk menarik cidomo adalah kuda lokal dewasa. 

Kuda lokal memiliki karakteristik yang cukup unik, yaitu postur tubuhnya yang 

pendek. Kondisi ini memudahkan pada proses pemasangan keretek atau gerobak 

yang berfungsi sebagai sarana transportasi yang dinaiki oleh penumpang, selain 

itu sesuai dengan postur tubuh orang Indonesia yang tidak terlalu tinggi. Pemilik 

kuda cidomo lebih mengharapkan bahwa kudanya mempunyai kecepatan berlari, 

hal ini berkaitan dengan aktivitas kuda cidomo dalam menarik penumpang 

maupun barang (Soehardjono,1990). 

Dua dari tiga peranan utama kuda masih sangat jelas di masyarakat 

Lombok Tengah. Hal ini ditunjukkan oleh  banyaknya jumlah Cidomo sebagai 

alat transportasi. Di beberapa kecamatan yang berada wilayah Lombok 

Tengah  kuda masih merupakan alat transportasi yang cukup penting. Menurut 

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah (2015), populasi 

ternak kuda di dataran rendah Kabupaten Lombok Tengah yaitu Praya (286 ekor), 

Praya Tengah (242 ekor), Praya Timur (269 ekor), Praya Barat (169 ekor), Praya 

Barat Daya (139 ekor), Pujut (101 ekor), dan Jonggat (402 ekor). 



3 
 

Faktor yang sangat menunjang keberhasilan peternakan kuda adalah 

kualitas pakan. Pakan merupakan salah satu faktor terpenting dalam peternakan 

kuda karena untuk tumbuh dan kembang seekor kuda. Kuda memerlukan pakan 

hijauan maupun konsentrat untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Performan 

yang dihasilkan oleh kuda akan seiring dengan kualitas hijauan, dimana hijauan 

yang mempunyai kualitas baik akan menghasilkan performan kuda yang bagus 

pula.  

Performans produksi ternak yang diperhatikan adalah pertumbuhan dari 

ternak tersebut, dan pertumbuhan ini berhubungan dengan peningkatan jaringan 

tubuh dan organ-organ tubuh (Leng and Preston, 1976). Gregory (l96l) 

menyatakan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi produksi ternak yang 

meliputi: lingkungan fisik (radiasi, suhu udara, kelembaban, kecepatan angin, 

curah hujan dan ketinggian tempat), lingkungan biotik (vegetasi, predator, 

hewan/ternak lain, bakteri, parasit dan virus), lingkungan kimiawi (pencemaran 

dan peracunan oleh unsur-unsur) dan lingkungan manusia sebagai pengelola. 

Menurut Pane (l970) bahwa semakin tinggi letak suatu daerah dari atas 

permukaan laut maka akan semakin rendah suhu udara rata-rata hariannya. 

Kriteria dataran rendah ditandai dengan suhu udara yang tinggi dan tekanan udara 

maupun oksigen yang tinggi pula (Hafes, 1968). 

Kebutuhan zat makanan pada ternak dipengaruhi oleh suhu dan 

kelembaban, pada suhu dan kelembaban tinggi dapat menyebabkan menurunnya 

konsumsi pakan (Hafes, 1968). Sedangkan Williamson and Payne (1978) 

menyatakan ternak yang menurun nafsu makannya maka konsumsi pakannya akan 

menurun yang disertai dengan menurunnya daya cerna. Hal yang sama juga 

dinyatakan oleh Cole (l966) yang menyatakan bahwa depresi konsumsi pakan 

akibat dari pengaruh suhu lingkungan yang tinggi menyebabkan menurunnya 

nafsu makan. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui komposisi gizi pakan kuda penarik cidomo di dataran rendah 

Kabupaten Lombok Tengah. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui komposisi gizi pakan kuda penarik cidomo di dataran rendah 

Kabupaten Lombok Tengah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
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sebagai pedoman dan sumber informasi tentang komposisi gizi pakan kuda 

penarik cidomo di dataran rendah Kabupaten Lombok Tengah. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2017 di Kabupaten Lombok 

Tengah yaitu di Pasar (Penujak, Darek, Mujur, Renteng, dan Ubung) sebagai 

tempat pengambilan data dan pengambilan sampel di kandang kuda milik penarik 

Cidomo. Dari lima pasar yang dijadikan sampel diambil tiga responden/kusir kuda 

penarik cidomo setiap pasar. 

Penelitian dilaksanakan dengan menghitung Protein Kasar, Lemak Kasar 

dan Serat Kasar dengan cara studi pustaka berdasarkan informasi jumlah dan jenis 

pakan kuda penarik cidomo yang diperoleh dengan cara tanya jawab dengan 

peternak. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penimbangan pakan hijauan kuda penarik cidomo yang diperoleh 

pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Penimbangan Pakan Hijauan Kuda Penarik Cidomo di 

Dataran Rendah Kabupaten Lombok Tengah 

Nama Pasar Bobot 

Badan (Kg) 

Konsumsi Hijauan 

Segar (Kg) 

Bahan Kering 

(%) 

Penujak 233,33 7,09 1,69 

Darek  233,67 7,18 1,72 

Mujur 239,67 7,35 1,76 

Renteng 219 6,62 1,59 

Ubung 234,67 7,19 1,72 

Total 1160,34 35,43 8,48 

Rata-rata 232,07 7,09 1,69 

Sumber : Data Primer Diolah (2017) 

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa hasil penimbangan 

pakan kuda penarik cidomo di dataran rendah Kabupaten Lombok Tengah dari 

semua responden diatas dapat diketahui bahwa rata-rata bobot badan kuda yaitu 
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232,07 Kg dengan rata-rata konsumsi hijauan pakan sebanyak 7,09 kg/ekor/hari, 

dan rata-rata konsumsi bahan kering sebanyak 1,69 kg/ekor/hari. 

Hasil penimbangan pakan dedak padi kuda penarik cidomo yang diperoleh 

pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Penimbangan Pakan Dedak Padi Kuda Penarik Cidomo di 

Dataran Rendah Kabupaten Lombok Tengah 

Nama Pasar Bobot Badan 

(Kg) 

Konsumsi Dedak 

Padi (Kg) 

Bahan Kering 

(%) 

Penujak 233,33 2,07 1,83 

Darek  233,67 2,13 1,89 

Mujur 239,67 2,78 2,46 

Renteng 219 2,53 2,24 

Ubung 234,67 2,29 2,03 

Total 1160,34 11,80 10,45 

Rata-rata 232,07 3,93 2,09 

Sumber : Data Primer Diolah (2017) 

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa hasil penimbangan 

pakan dedak padi diatas dapat diketahui bahwa rata-rata bobot badan kuda yaitu 

232,07 Kg dengan rata-rata konsumsi dedak padi per harinya untuk satu ekor 

sebanyak  3,93 kg/ekor/hari dan konsumsi bahan kering 2,09 kg/ekor/hari. 

Penelitian menemukan 4  jenis hijauan pakan yang diberikan kepada kuda 

penarik cidomo merupakan penyusun utama komposisi botani yaitu rumput 

grinting (Cynodon dactylon), rumput teki udel-udelan (Cyperus kyllinga), rumput 

teki (Cyperus rotundus), dan rumput merakan (Themeda arguens). Komposisi gizi 

pakan kuda penarik cidomo dihitung Protein Kasar, Lemak Kasar dan Serat Kasar 

dengan cara studi pustaka sesuai dengan tabel komposisi gizi dari bahan pakan 

yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi Gizi Pakan sesuai Studi Pustaka 

Jenis Pakan Protein Kasar 

(%) 

Lemak Kasar 

(%) 

Serat Kasar 

(%) 

Dedak Padi 11,9  12,1 10,00 

Rumput Lapang 8,33 1,65 34,64 

Sumber : Hasil Analisis Laboratorium Baristand Industri Manado (2014) 
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Spesies hijauan yang sama ditemukan pada lima lokasi penelitian yaitu 

Cynodon dactylon  dan Cyperus rotundus. Rata-rata komposisi gizi pakan kuda 

penarik cidomo di Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel. 

Komposisi gizi pakan kuda penarik cidomo di Kabupaten Lombok Tengah 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Komposisi Gizi Pakan Kuda Penarik Cidomo di Kabupaten 

Lombok Tengah 

Nama Pasar Protein Kasar 

(%) 

Lemak Kasar 

(%) 

Serat Kasar 

(%) 

Penujak  0,36 0,25 0,77 

Darek 0,36 0,26 0,78 

Mujur 0,44 0,32 0,86 

Renteng  0,40 0,30 0,77 

Ubung 0,38 0,28 0,79 

Total 1,94 1,41 3,97 

Sumber : Data Primer Diolah (2017) 

Menurut Siregar (1994) bahwa hijauan dikategorikan pada kualitas rendah 

bila kandungan protein kasarnya kurang dari 5%, sedang bila kandungan PK 

adalah 5–10%, dan tinggi bila PK hijauan adalah lebih besar dari 10%. 

Kandungan PK hijauan dilima lokasi penelitian yaitu 1,94% tergolong rendah atau 

relatif lebih kecil dari hasil yang dilaporkan Kushartono dan Iriani (2004) di Pulau 

Jawa dan Sumatera, bahwa kandungan protein kasar rumput lapangan yaitu 

8,91%. Lebih kecilnya kandungan protein kasar dalam penelitian ini diduga 

karena jenis hijauan terdiri dari campuran beragam rumput lokal yang tumbuh 

secara alami yang produksinya cukup rendah dan memiliki kualitas nutrisi yang 

rendah. 

Kandungan SK hijauan dilima lokasi penelitian rata-rata 3,97% relatif 

redah dibandingkan dengan hasil yang dilaporkan oleh Siregar (1994) bahwa 

kandungan serat rumput lapangan 34,2%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena 

beberapa faktor yaitu jenis pakan, umur pemotongan, iklim, dan kesuburan tanah 

dari masing-masing wilayah, sesuai dengan yang dikemukakan Nitis (2000) 

bahwa musim dan kesuburan tanah berpengaruh terhadap analisis serat kasar. 

Kandungan LK hijauan dilima lokasi penelitian rata-rata 1,41% tergolong 

rendah, karena menurut Yunus (2008) bahwa kandungan yang ada pada lemak 
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kasar merupakan bukanlah lemak murni melainkan campuran dari beberapa zat 

yang terdiri dari klorofil, xantofil dan karoten. 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian Komposisi Gizi Pakan Kuda Penarik Cidomo 

di Dataran Rendah Kabupaten Lombok Tengah dapat disimpulkan bahwa Pakan 

yang diberikan pada kuda penarik cidomo dominannya rumput lapang sementara  

pemberiaan dedak padi belum memenuhi kebutuhan fisiologi kuda sehingga 

komposisi gizi pakan kuda rendah. 

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan adalah untuk dapat 

meningkatkan nilai nutrisi pakan kuda, kiranya perlu diperhatikan komposisi gizi 

pakan dan jenis-jenis pakan yang diberikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

ternak. 
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