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KOMPOSISI BOTANI DAN NILAI NUTRISI PAKAN SAMPI MALEAN 

( SAPI BALI KARAPAN ) DI DUSUN MERCE DESA SELAT 

KECAMATAN NARMADA 

 

INTISARI 

Irwan Fadli : B1D 011 115 Fakultas Peternakan Universitas Mataram 

 

Penelitian dilaksanakan selama 4 minggu pada bulan Desember 2015 bertujuan untuk 

mengetahui komposisi botani dan nilai nutrisi pakan  serta kandungan Bahan Kering ( BK 

), Protein Kasar ( PK ) dan Serat Kasar (SK ) pada pakan sampi malean. Sebelas  ( 11) jenis 

pakan yang di dapatkan berdasarkan data identifikasi selama 4 minggu di kandang ternak 

Dusun Merce Desa Selat Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Nilai rata-rata 

Komposisi Botani pakan sampi malean tertinggi pada rumput lapangan dengan kisaran 

56.11 %. Sedangkan Nilai rata-rata terendah terdapat pada dedak padi dengan kisaran 0.07 

%. Analisis kandungan Bahan Kering ( BK ), Protein Kasar ( PK ) dan Serat Kasar ( SK ) 

dilaksanakan di Laboraturium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak . Hasil penelitian 

terindikasi  bahwa kandungan Bahan Kering ( BK ) yaitu 30,01%, Protein Kasar ( PK ) 

12.28% Dan kandungan Serat Kasar (SK ) yaitu 33,51% Disimpulkan bahwa data 

kandungan Bahan Kering, Protein Kasar Dan Serat Kasar  pakan sampi Malean di tempat 

penelitian ini seperti yang  umum dilaporkan dalam literaturr ilmu nutrisi dan makanan 

ternak ruminansia. 

Kata Kunci: ruminansia ,komposisi botani, pakan, sampi malean, bahan kering, protein kasar, serat 

kasar. 

 

 

 

 

 

 

  



BOTANICAL COMPOSITION AND NUTRITIONAL VALUE OF CATTLE FEED 

SAMPI MALEAN( SAPI BALI RACES ) DUSUN MERCE VILLAGE IN STRAIT 

DISTRICT NARMADA 

 

Irwan Fadli : B1D 011 115 Fakultas Peternakan Universitas Mataram 

 

ABSTRACT 

 

The research was conducted for 4 weeks in December 2015 aims to determine the botanical 

composition and nutritional value of feed and the amount of dry material (DM), Crude 

Protein (CP) and Fiber Coarse (SK) on the feed sampi malean. Eleven (11) species feed on 

get by identification data for 4 weeks in cattle sheds Hamlet Village Merce Strait Narmada 

District of West Lombok. The average value of the feed composition Botany sampi highest 

malean on the grass field with a range of 56.11% .Sedangkan lowest average value found in 

rice bran with a range of 0.07%. Dry material content analysis (BK), Crude Protein (CP) 

and Fiber Coarse (SK) implemented in the Laboratory of Nutrition and Feed. Results of the 

study indicated that the content of dry material (DM) 30,01%, Crude Protein (CP)12,28% 

And Coarse fiber content (SK) is 33,51%. Concluded that the data content of Dry 

Ingredients, Protein Rough And Rugged fiber feed sampi malean in place as a general 

research reported in the science of nutrition and food literaturr ruminants. 
Keywords: ruminants, botanical composition, forage, sampi malean, dry matter, crude protein, 

crude fiber. 

 

 

 

 

  



PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku 

bangsa dan budaya. Setiap suku bangsa memiliki warisan budaya yang berbeda, salah 

satunya adalah tradisi Malean sampi yang merupakan istilah untuk menyebut 

pertandingan malean sampi. Malean sampi merupakan event yang paling disenangi 

bagi masyarakat Lombok pada khususnya dan membawa kebanggaan sendiri bagi 

masyarakat NTB pada umumnya. 

Malean sampi telah ada sejak masa pemerintahan Hindia-Belanda sekitar abad 

ke-18 dan juga saat pemerintahan Jepang. Malean sampi masih dipertahankan hingga 

sekarang terutama di Kecamatan  Narmada dan Lingsar Kabupaten Lombok 

Barat.(Anonim 2011) 

Malean dalam bahasa Indonesia berarti mengejar, sedangkan sampi dalam 

bahasa sasak berarti Sapi. Tradisi ini mirip seperti pacuan sapi, hanya saja intinya 

bukan pada kecepatan, melainkan kemampuan kontrol joki terhadap sapinya. Malean 

ini digelar di sawah salah seorang warga yang sudah dibajak, berair dan (pastinya) 

penuh lumpur. Tidak ada istilah menang dalam tradisi ini, namun sapi yang larinya 

bagus, lurus tak berbelok akan jadi favorit. 

Jenis sampi malean adalah sapi Bali biasa, namun untuk memilih sapi Bali 

yang akan dijadikan sebagai sampi Malean, para peternak pencinta sampi Malean 

memiliki kriteria masing-masing dan untuk mencarinya sapi Bali yang akan dijadikan 

sapi Malean sangat sulit dan melatihnya juga memiliki proses yang sangat lama. 

Dalam menjaga kondisi sapi dalam acara malean sampi pakan merupakan 

faktor utama yang perlu diperhatikan. Secara umum produktivitas ternak sangat 

tergantung pada ketersediaan pakan, dengan demikian pakan harus tersedia cukup sepanjang 

tahun. Selain itu, kualitas pakan juga perlu mendapat perhatian yang tidak kalah 

pentingnya.(Anonim, 2013). 

Hijauan merupakan sumber pakan utama untuk ternak ruminansia, sehingga 

untuk meningkatkan produksi ternak ruminansia harus diikuti oleh peningkatan 

penyediaan hijauan yang cukup baik dalam kuantitas maupun kualitas. Beberapa faktor 



yang  menghambat penyediaan hijauan, yakni terjadinya perubahan fungsi lahan yang 

sebelumnya sebagai sumber tumbuhnya hijauan pakan menjadi lahan pemukiman, 

lahan untuk tanaman pangan, dan tanaman industri. Salah satu langkah untuk 

mengurangi keterbatasan hijauan dan pakan adalah dengan pemanfaatan limbah 

pertanian dan hijauan yang tumbuh di lahan perkebunan. Dengan demikian, perlu 

dicari potensi hijauan asal limbah pertanian dan hijauan yang tumbuh di lahan 

perkebunan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak ruminansia. 

Hijauan yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ialah tanaman jagung, padi, singkong, 

kakao dll. Nilai nutrisi yang dimiliki seperti serat kasar (SK), protein kasar (PK), 

lemak kasar (LK), Abu, BETN dan TDN dapat menunjang pertumbuhan dan 

perkembangan ternak. 

Hijauan pakan adalah hijauan yang dihasilkan oleh tanaman pakan yang 

disukai atau dapat diberikan pada ternak untuk keperluan kesehatan, hidup pokok, 

produksidan reproduksi serta tidak merugikan kesehatan ternak. Ada beberapa macam 

hijauan yaitu hijauan kacang-kacangan, hijauan cerealia, hijauan umbi-umbian dan 

hijauan limbah pertanian. Ketersediaan hijauan pakan sangat mempengaruhi kinerja 

ternak yaitu untuk produksi dan reproduksi (Lubis, 1983). 

Hijauan umumnya terdiri dari berbagai jenis rumput liar, limbah dan hasil 

ikutan pertanian, rumput jenis unggul yang dibudidayakan dan berbagai jenis 

leguminosa. Hijauan tersebut merupakan bahan pakan yang kandungan serat kasarnya 

relative tinggi. Pakan hijauan yang sudah tua mengandung serat kasar yang tinggi. Hal 

ini menunjukkan hijauan yang tua tersebut kurang bermutu. Hijauan yang bermutu 

baik adalah yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, kandungan protein 

leguminosa lebih dari 20%, sedangkan rumput kurang dari 10%. Oleh karena itu, 

kombinasi keduannya merupakan bahan pakan yang bermutu (Sugeng dan Sudarmono, 

2008). 

Menurut Blakely dan Bade (1998) bahan pakan dapat dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu konsentrat dan berserat. Konsentrat berupa biji-bijian dan butiran serta 

bahan berserat yaitu jerami dan rumput-rumput merupakan komponen penyusun 

ransum. Pakan adalah bahan yang dimakan dan dicerna oleh seekor hewan yang 



mampu menyajikan hara atau nutrien yang penting untuk perawatan tubuh, 

pertumbuhan, penggemukan dan reproduksi. 

Darmono, (1999) menjelaskan bahwa bahan pakan yang baik adalah bahan 

pakan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta tidak 

mengandung racun yang dapat membahayakan ternak yang mengkonsumsinya. 

Karbohidrat dan lemak merrupakan sumber energi utama. Zat karbohidrat ini 

biasa merupakan gula, pati atau serat kasar. Makanan berbutir dan ubi-ubian banyak 

mengandung gula dan pati. Hijauan merupakan sumber karbohidrat, apalagi makanan 

penguat seperti jagung dan sorghum. (Sugeng, 2000).  

Pakan sumber energi memiliki kandungan protein kasar < 20% serat kasar < 

18%. Dalam karbohidrat dan protein menghasilkan nilai energi yang relative yaitu 

kurang lebih dari 4 kkal/gram, sedangkan lemak menghasilkan 2,25 kali lebih besar 

yaitu kurang lebih 9 kkal/gram. Sumber bahan energi yaitu jagung kuning, shorgum, 

tapioca, beras, bekatul, dan lainnya.(Wahyu dan Jojo, 1988). 

Bungkil kedelai merupakan sumber protein yang cukup tinggi terutama untuk 

protein kasarnya, sehingga kurang baik jika diberikan terlalu banyak (Rasyaf, 1997). 

Kedelai mentah mengandung beberapa penghambat tripsin. Penghambat tripsin ini 

(antitripsin) tidak tahan panas sehingga bungkil kedelai yang mengalami proses 

pemanasan terlebih dahulu tidak menjadi masalah dalam penyusunan ransum untuk 

unggas. Kualitas bungkil kedelai ditentukan oleh cara pengolahan. Pemanasan yang 

terlalu lama dapat merusak kadar lisin (Wahju, 1997).  

Feed suplemen mineral adalah bahan makanan yang memiliki zat mineral 

seperti bahan makanan yang terdapat dalam jenis makanan yang menyimpan unsure 

zat Mg (Magnesium) yaitu: Janis kacang-kacangan (Hartono, 1995). 

Vitamin A dibentuk dari pro vitamin A (karoten). Warna kuning pada umbi-

umbian dan butir - butiran hijau sebagai provitamin A, oleh dinding usus halus diubah 

menjadi vitamin A. apabila sebagian besar daun pada hijauan masih berwarna hijau, 

berarti provitamin A-nya masih tetap bertahan. Hijauan yang dipanen pada saat masih 

muda provitamin A-nya lebih tinggi dibandingkan dengan hijauan yang tua (sugeng 

dan Sudarmono, 2003). 



 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi botani pakan 

yang diberikan pada sampi malean serta untuk mengetahui nilai nutrisi bahan pakan 

yang diberikan pada sampi malean. 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini sudah dilaksanakan di kandang ternak Dusun Merce Desa Selat 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 18 November sampai 

dengan 15 Desember 2015 kemudian dilanjutkan di Laboraturium Ilmu Nurtrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram pada tanggal 21 Desember 

sampai dengan 29 Desember 2015. Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pakan sampi malean  

( Sapi Bali Karapan ). Hasil penelitian yang bersifat kualitatif dianalisis secara 

diskriptif sedangkan data kuantitatif dianalisis nilai rata-rata dan standar deviasi 

menggunakan komputer dengan program Microsoft Excel (Santosa dan Ashari, 2005). 

 

HASIL PENELITIAN 

 

    Komposisi botani pakan sampi Malean terdiri dari rumput lapangan 56,11%, 

rumput raja 6,70%, rumput gajah 6,74%, batang pisang 7,80%, alang-alang 1,94%, 

batang pepaya 4,94%, pelepah kelapa 3,82%, bongkol pisang 6,78%, daun nangka 

2,96%, daun ubi jalar 2,14% dan dedak padi 0,07%. Dari data yang sudah terkumpul 

bisa disimpulkan bahwa pakan yang sering diberikan yaitu didominasi oleh rumput 

lapangan dengan kisaran rata-rata 56,11%. Dominannya komposisi botani oleh jenis 

rerumputan atau hijauan di lokasi penelitian karena pertumbuhan rumput lebih cepat 

dari pada tumbuhan bukan rumput (semak). Hal ini disebabkan karena rumput 

berkembang biak dengan rhizome yang dengan mudah membentuk akar-akar 

tambahan. Selain itu, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan jenis rumput lebih 

dominan disuatu kawasan yaitu persistensi (daya tahan) untuk hidup dan berkembang 

biak secara vegetative, agresivitas (daya saing) atau kemampuan memenangkan 

persaingan dengan spesies-spesies lain yang tumbuh bersama, kemampuan tumbuh 

kembali setelah injakan, dan kemampuan menghasilkan cukup banyak biji yang dapat 



tumbuh baik (McILROY,1997). Selain itu, pemberian pakan rumput lapangan 

disebabkan karena rumput lapangan didaerah Narmada khususnya di Dusun Merce 

tersedia cukup banyak sehingga rata-rata peternak sampi Malean di Dusun Merce 

kebanyakan memeberikan ternaknya jenis rumput lapangan, namun jenis rerumputan 

yang diberikan peternak sampi Malean tidak terlalu bervariasi. Hal ini disebabkan 

karena peternak cenderung memilih-milih jenis rerumputan yang akan diberikan. 

Pemilihan jenis rumput ini biasanya didasarkan pada pengalaman beternak atau 

informasi yang diperoleh secara turun temurun. Diketahui juga bahwa peternak 

memiliki asumsi ternak tidak akan memakan rumput yang dipotong hingga mendekati 

akar dengan alasan teksturnya yang lebih keras. Hal ini menyebabkan peternak 

cenderung memotong rumput / hijauan yang akan diberikan kepada ternak hanya 

hingga bagian tengah saja. Pernyataan peternak ini dianggap perlu digaris bawahi, 

akan tetapi dari pernyataan tersebut dapat diasumsikan keadaan yang demikian 

kemungkinan disebabkan oleh kebiasaan ternak memngkonsumsi pakan yang menurut 

peternak merupakan pakan terbaik bagi ternaknya. Hal ini jelas karena kondisi 

dilapangan menunjukkan petrnak memperlakukan ternaknya dengan istimewa. Selain 

jenis pemberian pakan diatas ada juga pakan tambahan yang khusus diberikan oleh 

peternak pada saat akan dilaksanakan tradisi malean sampi tersebut berupa jamu 

tradisional dari bahan-bahan alami seperti telur ayam kampung atau telur itik, madu, 

jahe, gula merah dan garam alami yang diracik sendiri oleh peternak yang dipercaya 

mampu menambah kualitas dan kuantitas stamina pada sampi Malean. Pemberian 

pakan tambahan ini biasanya dilakukan pada saat menjelang tradisi malean, jamu 

tradisional ini diminumkan dengan cara ditaruh diwadah bagi ternak yang sudah 

terbiasa dan ada juga yang diberikan secara paksa dengan cara sapi diikat seperti 

digantung dan kepalanya menghadap keatas sehingga mempermudah dalam pemberian 

jamu tersebut.  

 

 

 



Tabel 3. Kandungan  Bahan Kering, Serat Kasar dan Protein Kasar pakan 

ternak Sampi Malean (Sapi Bali Karapan) 

Tabel 3. Kandungan  Bahan Kering, Serat Kasar dan Protein Kasar  pakan ternak 

  BK Serat Kasar 

(SK%) 

Protein Kasar 

(PK%) No Sampel pakan (%, as fed basis%) 

1 M1 28,49 24,43 12,43 

2 M2 36,98 24,89 12,63 

3 M3 23,57 43,06 12,81 

4 M4 30,99 41,67 11,24 

Rataan  30,01 33,51 12,28 

Standar Deviasi  5,57 10,24 0,71 

Sumber : Data primer diolah (2015) 

 

1. Kandungan Bahan Kering 

Data Tabel 3 menampilkan bahwa rata-rata kandunganbahan kering pakan 

sebesar 30,01%. Hasil penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan yang 

dilaporkan Fatihah, (2015) yaitu 27,91 %. Hal ini mungkin terjadi karena perbedaan 

waktu atau musim dilaksanakannya penelitian. Sesuai dengan pendapat Laini, 

(2012) melaporkan bahwa keadaan cuaca sangat memberikan pengaruh pada 

produksi rumput segar maupun produksi bahan kering pakan. Perbedaan penelitian 

ini juga disebabkan karna perbedaan umur hijaun saat pemotongan, sebagaimana 

yang dilaporkan Kamal, (1994) bahwa kadar air pada tanaman yang lebih muda 

lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang lebih tua. 

2. Kandungan Serat Kasar 

Tabel 3 menunjukan rata-rata kandungan serat kasar yang dimaksud lebih 

tinggi dibandingkan hasil yang dilaporkan Sudirman, (2013) berkisar (28,46) hal ini 

kemungkinan disebabkan karena beberapa faktor yaitu jenis pakan yang bervariasi, 

tehnik koleksi sampel, sesuai dengan yang dikemukakan Nitis, (2000) jenis pakan 

akan berpengaruh terhadap analisis  kandungan serat kasar. Hasil penelitian 

menunjukkan kandungan serat kasar pakan ternak rata-rata 33.51%. Hasil penelitian 

ini juga berbeda dengan yang dilaporkan Utami, (2013). Penlitian ini lebih tinggi, 



perbedaan tersebut diasumsikan karena jenis pakan yang dianalisis bervariasi 

sehingga berbeda pula hasil yang dilaporkan.  

3. Kandungan protein kasar 

Kandungan protein kasar ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang 

diperoleh (hartadi dkk, 2005) kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor seperti 

musim, curah hujan, iklim dan kesuburan tanah. 

Data Tabel 3 diatas juga menampilkan kandungan protein kasar pakan 

ternak relatif tinggi yaitu rata-rata 12.28%. Sehingga dapat dikatakan bahwa pakan 

tersebut mempunyai kualitas yang tinggi. Menurut Acker, (1971) disitasi oleh 

Siregar,(1994) yang mengelompokkan hijauan berdasarkan kualitasnya, dimana 

kelompok hijauan yang berkualitas rendah mempunyai kandungan protein kasar 

dibawah 4% dan hijauan yang berkualitas sedang mempunyai kandungan protein 

kasar 5-10% (berdasarkan bahan kering), sedangkan hijauan yang berkualitas tinggi 

mempunyai kandungan protein kasar di atas 10% (berdasarkan bahan kering).  

Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa kandungan protein kasar pakan 

sampi Malean yang ada pada tabel 2 memang mempunyai kualitas yang tinggi, 

namun untuk kebutuhan konsumsi pakan sampi Malean membutuhkan protein yang 

lebih  tinggi, karena jika kita lihat sampi Malean selain membutuhkan konsumsi 

pakan untuk bertahan hidup, Sampi Malean juga membutuhkan energi yang tinggi 

sehingga membutuhkan pakan dengan protein  yang tinggi. 

Berdasarkan hal ini, dapat diasumsikn bahwa jamu-jamuan yang diberikan 

pada sampi Malean merupakan suplemen yang mengandung protein tinggi dan 

dianggap mampu memenuhi kebutuhan ternak akan sumber energi meski 

pemberiannya hanya dilakukan pada saat-saat tertentu saja. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

      Kesimpulan 

1. Komposisi botani pakan sampi Malean yang ada di Dusun Merce Desa Selat 

Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat terdiri dari jenis rumput-rumputan 

seperti rumput lapangan, rumput gajah, rumput raja, alang-alang dan dari jenis daun-



daunan terdiri dari daun nangka dan daun ubi jalar sedangkan dari jenis pohon-

pohonan seperti pelepah kelapa, batang papaya, batang pisang, bongkol pisang dan 

ada juga sedikit pemberian dedak padi. Komposisi botani pakan tertinggi terdapat 

pada rumput lapangan yaitu 56.11% dan yang paling rendah terdapat pada dedak 

padi yaitu 0.07 %. 

2. Adapun pemberian  pakan tambahan berupa jamu tradisional dari berbagai bahan 

alami seperti telur ayam atau telur itik, madu,  jahe, gula merah dan garam. 

3. Kandungan BK, SK dan PK pakan sampi Malean yaitu Bahan Kering  30,01% , Serat 

Kasar 33.51% dan protein kasar yaitu 12.28%. 

       Saran 

1. Untuk memeperoleh hasil yang lebih akurat disarankan kepada peneliti selanjutnya 

untuk mempelajari atau mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

pakan seperti karakteristik, proses pengolahan, cara penyimpanan dan fisik dari 

sempel pakan tersebut. 

2. Perlu penelitian lebih lanjut tentang komposisi botani yang lebih detail dan Analisis 

proksimat pada pakan sampi malean. 
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