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KONSUMSI PAKAN, AIR MINUM DAN KERAGAAN PERTUMBUHAN
SAPI SUMBAWA JANTAN LEPAS SAPIH
YANG DIBERI PAKAN BERBEDA

ABSTRAK
Oleh
Wewen Hardianto
B1D 012 302

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahuii konsumsi pakan, air minum dan
keragaan pertumbuhan pedet lepas sapih sapi sumbawa yang diberi pakan berbeda
telah dilaksanakan dari tanggal 23 maret sampai 27 juli 2016 di Desa Penyaring
Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan 15 ekor
sapi Sumbawa jantan lepas sapih dengan rataan bobot badan yaitu 223.2 ± 30.7 Kg
yang ditempatkan pada kandang individu secara acak yang telah dilengkapi dengan
tempat pakan dan air minum dan dibagi dalam tiga kelompok perlakuan pakan
dengan masing masing perlakuan terdiri dari 5 (lima) ulangan. Perlakuan I adalah
pemberian rumput lapangan sebanyak 10% dari berat badan, Perlakuan II pemberian
lamtoro sebanyak 10% dari berart badan dan perlakuan III adalah pemberian lamtoro
10% dari berat badan + 1 kg dadak padi. Variabel yang diamati meliputi konsumsi
pakan, konsumsi air minum, dan pertambahan bobot badan. Data hasil penelitian
ditabulasi kemudian dihitung rataan dan standar deviasinya dan selanjutnya dianalisis
secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adalah rataan konsumsi pakan pada
P1: 3.8 kg/ekor/hari. P2 : 3.5 kg/ekor/hari dan pada P3 : 4.80, konsumsi air minum
berturut-turut adalah : P1 : 17.7 Liter/ekor/hari, P2 : 18.8 liter/ekor/hari, P3 : 18.7
liter/ekor/hari. Dan peningkatan bobot badan harian (PBBH) pada P1 : 0.11
kg/ekor/hari, P2 : 0.28 kg/ekor/hari, P3 : 0,45 kg/ekor/hari.
Kata Kunci : Sapi Sumbawa, Konsumsi, Pertumbuhan.
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FEED CONSUMPTION, WATER AND GROWTH WEANING
SAPI SUMBAWA MALE GIVEN THE DIFFERENT FEED
ABSTRACT
By
Wewen Hardianto
B1D 012 302
The Research aimed of feed consumption, drinking water and calf weaning
growth performance of cattle fed different sumbawa was held from 23 March to 27
July 2016 in the village of North Filters Moyo District of Sumbawa. This study uses
15 weaning Sapi Sumbawa male with the average weight is 223.2 ± 30.7 kg were
placed in individual cages at random that was equipped with a feed and water and
were divided into three treatment groups fed with each treatment consisted of 5 ( five)
replicates. The treatment I was giving the grass as much as 10% of body weight,
treatment II Award lamtoro as much as 10% of the body and the treatment would
mean giving lamtoro III is 10% of the body weight + 1 kg of rice suddenly. The
variables measured include feed consumption, water consumption, and body weight
gain. The data was tabulated and then calculated the average and standard deviation
and analyzed descriptively. The results show is the average feed consumption in P1:
3.8 kg / head / day. P2: 3.5 kg / head / day and at P3: 4.80, water consumption
respectively are: P1: 17.7 liters / head / day, P2: 18.8 liters / head / day, P3: 18.7 liters
/ head / day. And an increase in daily of body weight (DBW) on P1: 0.11 kg / head /
day, P2: 0:28 kg / head / day, P3: 0.45 kg / head / day.
Keywords: Sapi Sumbawa, Consumption, Growth.
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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 Sumatra untuk produksi susu
yang konsumennya orang Belanda maupun orang India yang menetap di Sumatra
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. Komponen yang digunakan sebagai penghasil uang tunai
yang pertama adalah air susunya, kemudian ternak remaja (dara dan jantan muda),
dan ternak jantan dewasa, betina dewasa yang sudah beranak dan terakhir adalah
pedet (anak sapi). Penjualan pedet per ekor rata-rata Rp. 1.000.000, untuk pedet yang
belum disapih (Dilaga, 2014).
Setelah di sapih, sebagian besar daripada hewan ternak kita memperoleh
makananya dari tumbuh-tumbuhan. Meskipun ada beberapa spesies hewan yang
makananya terdiri dari daging akan tetapi tumbuh-tumbuhan mampu menggunakan
enersi dari matahari untuk membangun zat-zat yang nantinya berguna bagi hewan
(Anggorodi, 1979).
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,
bangsa ternak itu sendiri, cara pemeliharaaan ternak dan tingkat penyakit serta mutu
ransum yang diberikan pada ternak ( Anggorodi, 1979).
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang
konsumsi pakan, air minum, dan keragaan pertumbuhan sapi sumbawa jantan lepas
sapih yang diberikan pakan berbeda.
1. Rumusan Masalah
Berdasarkan informasi di atas bahwa pertumbuhan sapi sumbawa jantan
lepas sapih yang dipelihara di dalam kandang bergantung jenis pakan yang diberikan,
jika pakan yang dikonsumsi bermutu tinggi, kaya dengan protein kasar dan lain-lain
dapat di pastikan pertumbuhan juga meningkat.
2. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui konsumsi pakan, air minum dan keragaan pertumbuhan
sapi sumbawa jantan lepas sapih yang diberikan pakan berbeda berupa dedak padi
dan lamtoro.
3. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini adalah :
a. Sebagai informasi mengenai jumlah konsumsi pakan, air minum dan keragaan
pertumbuhan sapi sumbawa jantan lepas sapih.
b.

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pertumbuhan sapi
sumbawa yang diberi pakan berbeda berupa dedak padi dan lamtoro.

c. Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara
Kabupaten Sumbawa dengan waktu penelitian selama 120 hari.
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Materi Penelitian
Adapun materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sapi sumbawa
jantan lepas sapih sebanyak 15 ekor yang dipelihara di kandang oleh peternak di
Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa.
Bahan dan Alat Penelitian
Adapun bahan dan alat yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Bahan Penelitian
Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu :
1. Sapi sumbawa jantan lepas sapih
2. Rumput
3. Lamtoro
4. Dedak padi
2. Alat-Alat Penelitian
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
1. Timbangan Ternak
2. Timbangan Pakan
3. Tali
4. Ember
5. Takaran Air (literan)
6. Parang
7. Kamera
Metode Penelitian
Penelitian ini dilkasanakan pada peternakan rakyat di Desa Penyaring,
Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan 15 ekor
sapi sumbawa jantan lepas sapih yang diberi perlakuan berbeda (P1, P2 dan P3).
Setiap perlakuan terdiri atas 5 ekor, perlakuan tersebut adalah
1.

P1 = Rumput lapangan

2.

P2 = Lamtoro

3.

P3= Lamtoro + 1 kg Dedak padi.
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Peubah yang diamati
1. Konsumsi pakan
2. Konsumsi air minum
3. Keragaan pertumbuhan sapi sumbawa jantan lepas sapih yang dinyatakan
dalam pertambahan bobot badan harian (PBBH) yang di timbang per
Bulan/ekor .

Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan di tabulasi kemudian dihitung
rata-rata dan standar deviasinya, untuk selanjutnya dibahas secara deskriptip.
Rumus Rataan hitung tersebut adalah:
MD = √ ∑|X|
N
Dimana : MD = Rata-Rata Deviasi
∑|X| = Nilai Rata-Rata Dari Sampel
N = Jumlah Sampel atau Individu
Rumus Standar Deviasi adalah :
SD = Ѵ∑X2

N
Dimana : SD = Standar Deviasi
∑X2 = Jumlah Deviasi Kuadrat
N

= Jumlah sampel atau individu (Hadi, 1982)
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Penyaring kecamatan Moyo Utara
Kabupaten Sumbawa, Yang terletak di sebelah timur Kecamatan Sumbawa. Adapun
jarak dari ibu kota kabupaten Sumbawa yaitu Sumbawa Besar kurang lebih 9 km.
Dalam penelitian ini, hewan percobaan yang digunakan berasal dari bangsa Bos
indicus yaitu sapi sumbawa sebanyak 15 ekor sapi sumbawa jantan lepas sapih yang
berumur 1-2 tahun dengan rataan bobot badan 191.9 ± kg. Ternak tersebut diletakan
di kandang individu sekat yang di lengkapi peralatan makan dan minum.

Pada

tanggal 24 Maret 2016, Dimulainya penimbangan ternak dan pedet diadaptasi
terhadap lingkungan dan pakan dimulai pada tanggal 26 Maret 2016 sampai 6 April
2016. Adapun jenis pakan yang diberikan pada

tiap perlakuan yaitu rumput,

Lamtoro, dan Lamtoro + Dedak padi. Sedangkan untuk air minum diberikan secara
ad. Libitium atau tersedia setiap saat.
Pedet sapi sumbawa
Pedet lepas sapih kebutuhan nutriennya tidak lagi tergantung pada air susu
induk melainkan

pakan yang dikonsumsi sehingga kualitas pakan harus bisa

mendukung pertumbuhan pedet .
Pola pertumbuhan selama penelitian pada masing-masing perlakuan dan
efisiensi penggunaan pakan yang disaji pada Tabel.II dibawah ini.

9

Tabel II. Pertambahan bobot badan harian, konsumsi BK, dan konsumsi air
minum pada pedet lepas sapih.
No

Peubah

1

Perlakuan
P1

P2

P3

Konsumsi pakan (Kg BK/ekor/hari)

5.21

4.20

5.31

2

Konsumsi air minum (L/ekor/hari)

17.7

18.8

18.7

3

PBBH (Kg/ekor/hari)

0.11

0.28

0.45

Keterangan : - BK (Bahan kering), L (liter), PBBH ( Pertambahan

bobot

badan

harian).
Sumber : Diolah 2016
Konsumsi pakan
Konsumsi pakan merupakan jumlah total pakan atau banyaknya pakan yang
dikonsumsi oleh ternak. Konsumsi dapat dihitung berdasarkan jumlah pakan yang
diberikan dikurangi sisa pakan setelah waktu 24 jam (Anggorodi,1979).
Indikator untuk menyesuaikan kebutuhan pemberian makanan pada ternak
perhitungan analisis berdasarkan bahan kering, dan bentuk pakan.
Tabel II diatas memperlihatkan bahwa pemberian perlakuan mutu pakan
memberi pengaruh trerhadap konsumsi BK pada masing – masing perlakuan yaitu
pada P1 berkisar (5.21 kg BK/ekor/hari) tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2
(4.20 kg BK/ekor perhari) namun rata – rata P1 masih lebih tinggi dari pada P2,
tetapi pertumbuhannya lebih tinggi P2 dibandingkan P1 karena mutu pakannya
tidak sama. Sedangkan pada perlakuan P3 (5.31 kg BK/ekor/hari) tidak berbeda
nyata dengan P1 dan P2 namun pertumbuhan P3 lebih tinggi. Tingginya konsumsi
BK pada penelitian ini menunjukan suplementasi lamtoro dan dedak padi dapat
meningkatkan palatabilitas pakan. Palatabilitas merupakan faktor penting didalam
menentukan tingkat konsumsi pakan. Palatabilitas merupakan faktor penting
didalam menentukan tingkat konsumsi ransum. Palatabilitas ransum ditentuakan
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oleh rasa, baud an warna dari hijauan pakan (Prawirokusumo, 1994; McDonald et
al., 2002) yang semuanya itu sangat dipengaruhi oleh sifat fisik dan kimia ransum
serta dapat berubah oleh perbedaan fisiologis dan psikologis dari individu ternak
yang bersangkutan (Grovum, 1988).
Konsumsi air minum
Berdasarkan konsumsi air minum pedet jantan lepas sapih sapi sumbawa yang
mengkonsumsi rumput lapangan berkisar (17.7 liter/ekor/hari) lebih rendah di
bandingkan konsumsi air minum sapi sumbawa jantan lepas sapih yang
mengkonsumsi lamtoro dan lamtoro +dedak padi yaitu dengan rata-rata berkisar
(18.8 liter/ekor/hari) dengan (18.7 liter/ekor/hari) meskipun begitu hasilnya tidak
berbeda nyata. 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. Pada Tabel.
II dijelaskan hubungan antara bahan kering pakan dan tingkat konsumsi air minum
pada sapi . Tabel tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi kandungan bahan
kering suatu pakan, makin tinggi juga konsumsi sapi terhadap air. Jika ternak di
daerah kering diberi pakan lamtoro maka kebutuhan akan air minum makin banyak,
jadi untuk mengurangi kebutuhan air minum pada ternak di daerah kering ternak
harus diberikan hijauan yang kandungan airnya tinggi seperti rumput lapangan.
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Pertambahan Bobot Badan
Pertambahan bobot badan merupakan perubahan ukuran yang meliputi
pertambahan bobot badan hidup, dimensi linier, dan komposisi tubuh termasuk pula
pada komponen kimia terutama air, lemak, proten dan abu (Maynard dan Loosli,
1969).
Berat badan ternak senantiasa berbanding lurus dengan tingkat konsumsi
pakannnya. Makin tinggi berat badan, maka makin tinggi pula tingkat konsumsi
terhadap pakan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengestimasi berat badannya,
kemudian mengkonversikan menjadi “Berat Badan Metabolik” yang merupakan berat
tubuh ternak tersebut. Berat badan metabolik (berat tubuh) dapat dihitung dengan
cara memangkatkan berat badan dengan nilai 0.75.
Pertambahan bobot badan merupakan indikator untuk mengetahui laju
pertumbuhan ternak dan efisiensi penggunaan pakan yang disaji. Suplementasi
lamtoro pada pedet lepas sapih umur 1-2 tahun dapat meningkatkan pertambahan
bobot badan harian sebesar 0.45 ± 0.09 kg/ekor/hari. Terpenuhinya kebutuhan
nutrient pedet akan mendukung pertumbuhan pedet sesuai dengan potensi genetiknya,
sesuai dengan pendapat Soeparno (2005) bahwa komposisi kimia dan konsumsi
pakan mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan.
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Ragam pemberian pakan yang bermutu tinggi seperti konsentrat akan
memberikan respon yang fositif yaitu berupa kenaikan bobot badan yang lebih tinggi
atau siklus reproduksinya lebih baik. Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pakan
ternak, yaitu dengan memperhatikan jenis pakan yang akan diberikan serta
penambahan pakan tambahan seperti konsentrat yang mempunyai nilai gizi yang
tinggi.
Saran
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memformulasikan pakan lokal
yang berkualitas tinggi yang dapat meningkatkan berat badan sesuai dengan genetik
sapi sumbawa juga sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ternak dan
penghasilan petani.
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