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KATA PENGANTAR 

 

 
Atas berkat rochmat alloh yang maha kuasa kami ucapkan 

syukur kepada alloh swt atas izinNya kami dapat menyelesaikan 

Buku Panduan tahun 2020 di Kabupaten Lamongan. Buku 

panduan ini merupakan inovasi yang dilakukan oleh HIMAPRODI 

(Himpunan Mahasiswa Program Studi) Peternakan Universitas 

Islam Lamongan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

dan keterampilan kepada masyarakat di Desa Randegan guna 

meningkatkan potensi peternakan khususnya di ternak ruminansia. 

Kami sadar bahwa buku panduan ini jauh dari kata 

sempurna, maka kami mengharapkan banyak masukan dan saran 

untuk perbaikan kedepan agar upaya program ini bisa 

dilaksanakan dan berkelanjutan. Mudah – mudahan buku panduan 

ini bermanfaat dan memberikan petunjuk yang jelas tentang 

pengelolahan peternakan ruminansia di Desa Randegan Kecamatan 

Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. 
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1.1 Latar Belakang Desa Randegan 

Desa Randegan merupakan sebuah desa yang terletak di 

sebalah utara Kabupaten Mojokerto. Desa ini bejarak kurang 

lebih 22 km utara Kota Mojokerto, jarak dari Pemerintahan 

Kecamatan Dawarblandong kurang lebih 6 km. Data monografi 

Desa Randegan (2018) menunjukkan bahwa populasi penduduk 

berjumlah 2189 orang. 

 

Gambar 1. Balai Desa Randegan 

 

BAB I 

PROFIL DESA RANDEGAN 
KECAMATAN DAWARBLANDONG 

KABUPATEN MOJOKERTO 
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Penduduk yang mempunyai mata pencaharian dibidang 

pertanian sebanyak 685 KK. Luas lahan pertanian mencapai 200 

hektar dimana 90% nya (180 ha) adalah sawah tadah hujan 

dengan 1-2 kali tanam padi. Dan sebagian lagi ladang yang 

ditanami tebu. 

 
1.1.1 Kondisi Geografis Desa Randegan 

Desa Randegan dilihat dari kondisi Geografis : 

a. Ketinggian tanah dari permukaan air laut : 140 mil 

b. Banyaknya curah hujan : 1200 – 1350 mm /Tahun 

c. Suhu rata-rata : 30-32 Derajat Celcius 

 
Kondisi Umum Demografis : 

Desa Randegan yang mempunyai luas Areal 525.185 Ha 

Yang terdiri dari : 

a. Luas Areal Sawah : 380.568 Ha 

b. Luas Areal Tegalan : 213.227 Ha 

c. Luas Areal Pekarangan : 73.042 Ha 

d. Luas Lain-lain : 10.484 Ha 

 
Dengan batas-batas : 

1. Perbatasan sebelah timur: Desa Mojowuku Kab. Gresik 

2. Perbatasan sebelah Barat : Desa Temuireng 

3. Perbatasan sebelah selatan : Desa Madureso 

4. Perbatasan sebelah utara : Desa Balong Tunjung Kab. 

Gresik 
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1.1.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong 

Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut Desa adalah 

kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan , kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul , dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam system 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Desa Randegan yang selanjutnya disebut 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat 

Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa , 

Kepala Desa adalah Kepala Desa Randegan, Perangkat Desa 

adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam 

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang mewadahidalam 

secretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa 

dalam pelaksanaan kebijakan yang mewadai dalam bentuk 

pelaksana teknis dan unsur kewilayahan . 

Desa Randegan mempunyai struktur pemerintahan 

dengan pola maksimal dimana semua perangkat Desa dan 

Kepala Dusun yang sudah lengkap , baik sekretaris Desa, 

Para Kasi, Kaur dan Kepala Dusun. 
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Adapun susunan pemerintah Desa Randegan secara 

pola maksimal adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Susunan Pemerintah Desa Randegan 
 

No Nama Jabatan 
Nomor dan Tanggal 

SK 

1. GATHOT 

DWITANTO 

Kepala Desa Keputusan Bupati 

Mojokerto Nomor 

188.45/1080/HK/416- 

012/2019 

Tanggal 09 Desember 

2019 

2. RAYMUNDUS 

EDI ADAM 

Sekretaris 

Desa 

Keputusan Kepala 

Desa Randegan 

Nomor 9 tahun 2016 

Tanggal 10 Mei 2016 

3. SULASIH SRI 

HANDAYANI 

Kasi 

Pemerintahan 

Keputusan Kepala 

Desa Randegan 

Nomor 10 tahun 2016 

Tanggal 10 Mei 2016 

4. SUWANTO Kasi 

Pelayanan 

Keputusan Kepala 

Desa Randegan 

Nomor 141/10/ 416- 

308.15/2013 

Tanggal 01 Januari 

2013 

5. KUSNUL 

KHOTIMAH 

Kasi 

Kesejahteraan 

Keputusan Kepala 

Desa Randegan 

Nomor 10 tahun 2017 

Tanggal 10 Agustus 

2017 
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6. SUWANDI Kaur 

Keuangan 

Keputusan Kepala 

Desa Randegan 

Nomor 141/09/ 416- 

308.15/2013 

Tanggal 01 Januari 

2013 

7. KLIJUN Kaur Umum Keputusan Camat 

Dawarblandong 

Nomor 02 Tahun 

1991 

Tanggal 23 Januari 

1991 

8. MOHAMMAD 

MUSTOFA 

Kadus 

Sumberan 

Keputusan Kepala 

Desa Randegan 

Nomor 141/11/ 416- 

308.15/2013 

Tanggal 01 Januari 

2013 

9. MOKHAMAD 

MUSLIQ 

Kadus 

Randegan 

Keputusan Kepala 

Desa Randegan 

Nomor 11 tahun 2016 

Tanggal 10 Mei 2016 

10. BUDIONO Kadus 

Bulaksambi 

Keputusan Camat 

Dawarblandong 

Nomor 06 Tahun 

1990 

Tanggal 08 Agustus 

1990 

 

Masa jabatan perangkat Desa Randegan adalah sampai 

dengan yang bersangkutan berusia 60 tahun, Kecuali Kaur 
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Umum dan Kepala Dusun Sumbersono menjabat sampai 

usia 64 tahun . Perbedaan masa jabatan ini dikarenakan 

perundang-undangan yang berbeda dan berubah–ubah ketika 

yang bersangkutan ditetapkan. Dan sampai saat ini perangkat 

di Desa Randegan Kecamatan Dawarblandong sudah 

lengkap dan tidak ada penambahan perangkat Desa yang 

baru lagi . 

Adapun rincian mata pencaharian penduduk Desa 

Randegan adalah sebagai berikut : 

1. Buruh Tani : 251 jiwa 

2. Petani : 3065 jiwa 

3. Peternak : 202 jiwa 

4. Pedagang : 156 jiwa 

5. PNS : 13 jiwa 

6. Jasa : 34 jiwa 

7. Pensiunan : 6 jiwa 

8. TNI POLRI : 6 jiwa 

9. Lain-lain : 16 jiwa 

 
 

1.1.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa 

Pada Bab XII Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa telah diatur keberadaan Lembaga 

Kemasyarakatan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa 

bertugas untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasya- 
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rakatan Desa dan pemberdayaan Kemasyarakatan Desa, 

selain itu Lembaga Kemasyarakatan Desa juga bertugas 

untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 

memupuk rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat, 

meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, melestarikan 

dan mengembangkan hasil pembangunan Desa secara 

partisipatif, serta mengembangkan dan menggerakkan 

partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat . 

Dengan berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2018 tentang Lembaga 

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka 

Pemerintah Desa membentuk struktur Lembaga Kemasya- 

rakatan Desa yang terdiri dari : 

1. Rukun Warga ( RW ) 

2. Rukun Tetangga ( RT ) 

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) 

4. Karang Taruna 

5. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga (TP PKK) 

6. Kader pemberdayaan Masyarakat Desa ( KPMD ) 

7. Posyandu Balita 

8. Posyandu Lansia 

9. BKR,BKB dan BKL 

10. Kader JUMANTIK 

11. Kader POSBINDU 
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Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa di- 

tuangkan ke dalam Keputusan Kepala Desa yang berpedom- 

an pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. ke- 

anggotaan Lembaga tersebut adalah Masyarakat Desa 

Randegan dari berbagai elemen masyarakat yang dipilih 

melalui musyawarah tingkat lingkungan dan dibawa ke 

forum musyawarah Desa dengan masa bhakti tahun 2013 – 

2019, Desa Randegan terdiri dari 3 Dusun terdiri 15 RT dan 

7 RW. dari masing - masing lingkungan terdapat pengurus 

LKD yang memfasilitasi pelayanan masyarakat. 

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) 

bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam Bidang 

pelayanan pemerintahan, membantu Kepala Desa dalam 

menyediakan data kependudukan dan perijinan serta 

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

Berikut ini adalah daftar pengurus RT dan RW Desa 

Randegan. 

 
Tabel 2. Daftar Pengurus RT dan RW Desa Randegan 

 

No Nama Jabatan 

1. SHOLEH Ketua RW 01 

2. SUWADI Ketua RT 01 

3. SUBEKAN Ketua RT 02 

4. P.YANTI Ketua RW 02 

5. KAYIN Ketua RT 01 

6. JIONO Ketua RT 02 
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7. ROKAJI Ketua RW 03 

8. MOHAMMAD KHOLIQ Ketua RT 01 

9. SU’EB Ketua RT 02 

10. RABU Ketua RT 03 

11. H.LATRI Ketua RW 04 

12. WARSU Ketua RT 01 

13. SUHARIYANTO Ketua RT 02 

14. PARMAN Ketua RW 05 

15. SUWOTO Ketua RT 01 

16. MOHAMMAD NURUL HADI Ketua RT 02 

17. BARI Ketua RW 06 

18. SAKIN Ketua RT 01 

19. SUYONO Ketua RT 02 

20. RABU Ketua RW 07 

21. SANUJI Ketua RT 01 

22. KUSNAN Ketua RT 02 

 
Tabel 3. Data Kependudukan Desa Randegan 

 

Jumlah 

Penduduk 

(orang) 

Jumlah 

Keluarga Tani 

(KK) 

Jumlah 

Luas Lahan 

(Ha) 

Jumlah 

Keluarga 

Ternak (KK) 

2189 685 200 202 

Sumber: Data Monografi Desa Randegan (2018) 

 

1.1.4 Potensi dan Permasalahan di Desa Radegan 

Pada saat musim kemarau sebagian besar petani di 

Desa Randegan menanami sawah atau lahan mereka 

dengan komoditas pertanian lain seperti palawija yaitu 

jagung dan kangkung. 
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Gambar 2. Lahan Pertanian Padi 
 

Gambar 3. Lahan Pertanian Tebu 
 

Gambar 4. Lahan Pertanian Jagung 
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Sektor pendukung usaha tani masyarakat Randegan 

adalah usaha peternakan. Sebagian besar petani di desa ini 

mempunyai usaha pendukung berupa ternak. Berbagai 

komoditi ternak dibudidayakan oleh petani, tetapi yang 

paling banyak adalah ternak ruminansia. Dari survey awal 

yang dilakukan, sebagian besar petani di Desa Randegan 

tidak memiliki cukup banyak ternak yang dibudidayakan. 

Rata-rata mereka hanya memiliki 1-2 ekor sapi atau kambing 

per keluarga. Terdapat pula masyarakat Desa randegan yang 

memiliki ternak dengan sistem paruhan yaitu memelihara 

ternak orang lain untuk kemudian keuntungan hasil 

penjualan ternak dibagi dua dengan pemilik ternak. 

 
Tabel 4. Data Produksi Ternak Desa Randegan 

 

Sapi (ekor) Kerbau (ekor) Kambing (ekor) 

300 8 96 

Sumber: Data Monografi Desa Randegan (2018) 

 

Namun selama ini sektor pendukung ini masih belum 

optimal untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber 

alternatif penghasilan warga Desa Randegan. Penyebabnya 

antara lain karena faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu 

keterbatasan pengetahuan warga Desa Randegan mengenai 

cara beternak ruminat yang benar. Seringkali ternak mereka 

mati karena penyakit dan kurang mendapat penanganan yang 
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baik. Selain itu, masalah ketersediaan pakan khususnya 

hijauan. Selama ini petani atau pemilik ternak memenuhi 

kebutuhan pakan ternak ruminansia mereka hanya dengan 

cara merumput (mencari rumput dilapangan dan lahan 

kosong). Dengan merumput setiap hari untuk memenuhi 

sumber hijaun bagi ternaknya, peternak meninggalkan waktu 

pekerjaan utamanya sekitar 2 jam untuk merumput setiap 

harinya. Dan juga ternak ruminansia yang mereka miliki 

tidak mendapat cukup nutrisi, karena keterbatasan hijauan di 

alam apalagi saat musim kemarau. Sehingga tidak jarang 

peternak menjual ternak mereka karena kesulitan memberi 

pakan ternak mereka saat musim kemarau. Hal ini 

berdampak pada harga jual ternak mereka dipasaran. Karena 

beberapa faktor tersebut warga Desa Randegan tidak berani 

menambah populasi ternak mereka dan lebih serius dalam 

beternak ruminansia. 

 

Gambar 5. Foto Limbah Petanian Padi 
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Gambar 6. Foto Limbah Pertanian Tebu 

 

 

Gambar 7. Foto Limbah Pertanian Jagung 
 

Di lain sisi dengan sebagian besar lahan di Desa 

Randegan yang merupakan lahan pertanian dan ladang tebu 

produktif, menjadikan limbah pertanian menjadi sesuatu 

yang mudah didapatkan. Khususnya ketika pasca panen. 

Baik itu ketika musim tanam padi, jagung, kangkung tebu 

maupun palawija. Potensi tersebut selama ini terabaikan dan 

kurang termanfaatkan. Padahal dengan sentuhan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi, potensi tersebut dapat meng- 

optimalkan potensi sektor peternakan. Sehingga dapat me- 

ningkatkan pendapatan masyarakat Desa Randegan. Begitu 

juga dengan kendala Sumber Daya Manusia yang dapat 

diatasi dengan jalinan kemitraan yang berkelanjutan dengan 

kalangan akademisi untuk mengenalkan cara beternak 

ruminansia yang benar melalui pembentukan kelompok 

ternak ruminansia di Desa Randegan. 

 
1.2 Gambaran Umum Masyarakat Desa Randegan 

Sasaran program ini adalah masyarakat Desa Randegan 

Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto dengan jarak 

dan denah sebagaimana pada Gambar.9. Masyarakat desa ini 

mayoritas adalah petani dengan usaha sampingan beternak sapi 

atau kambing. Kepemilikan rata-rata ternak per keluarga adalah 1-2 

ekor sapi atau kambing. Dengan luas lahan pertanian di Desa 

Randegan yaitu 200 ha (monografi Desa Randegan) memiliki 

potensi limbah pertanian yang besar seperti limbah padi, jagung, 

daduk kangkung dan tebu. 

Selama ini pengelolahan peternakan di Desa Randegan 

belum optimal karena keterbatasan pengetahuan pemilik ternak 

tentang beternak ruminansia yang baik, dan juga masalah 

ketersediaan pakan yang terbatas karena selama ini pemilik ternak 

mencukupi kebutuhan ternak mereka dengan hanya merumput. 

Sehingga dengan melihat potensi yang ada, sektor peternakan di 
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Desa Randegan sangat potensial untuk di optimalkan yaitu melalui 

pemanfaatan dan pengolahan limbah pertanian dan pembentukan 

kelompok ternak ruminansia di Desa Randegan. 

 

Gambar 8. Peternak Sapi 
 
 

1.3 Metode Pelaksanaan 

Pelaksanaan program PHP2D di Desa Randegan Kecamatan 

Dawarblandong ini dilaksanaan ditengah pandemic covid-19 yang 

terjadi di Indonesia dan dunia. Serta wacana New Normal yang 

akan diterapakan oleh pemerintah setelah pandemic covid-19 ini 

bisa dikendalikan. Meskipun begitu program ini akan tetap 

menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Program ini adalah program pemberdayaan 

masyarakat yang menuntut keterlibatan langsung khalayak sasaran 

agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Sehingga metode 

pemberdayaan masyarakat desa ini akan dilakukan secara penuh 

dilapangan (offline). Penerapan metode ini bisa berubah tergantung 
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situasi dan kondisi lapangan pada saat program ini berlangsung. 

Juga berdasarkan hasil dari komunikasi dengan pihak pejabat 

daerah setempat. Jika hal itu terjadi, maka program pemberdayaan 

masyarakat ini akan dimodifikasi menjadi semi ataupun full 

pemberdayaan masyarakat desa online dengan menggunakan 

teknologi yang tersedia. 

Antisipasi dan protocol kesehatan yang akan diterapkan 

selama pelaksanaan program PHP2D antara lain: 

1. Jumlah anggota tim pengusul adalaha jumlah minimal yang 

disyaratkan pada program PHP2D yaitu 10 untuk 

meminimalisasi pihak yang terlibat dari luar desa masuk ke 

Desa Randegan. 

2. Melibatkan mahasiswa dari desa setempat sebagai bagian dari 

tim pengusul. 

3. Disyaratkan yang mengikuti kegiatan pemberdayaan 

masyarakat ini baik dari khalayak sasaran maupun pengusul 

program berada dalam kondisi fit dan sehat. 

4. Dilakukan pengukuran suhu setiap akan memulai kegiatan 

kepada semua orang yang akan terlibat kegiatan. 

5. Memakai masker dan face shield disetiap kegiatan. 

6. Menjaga jarak bagi semua yang terlibat kegiatan. 

7. Menghindari bersentuhan satu sama lain. 

8. Penyemprotan desinfektan setiap pihak yang terlibat yang 

berasal dari luar desa dan mencuci tangan setiap selesai 

kegiatan. 
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2.1 Tujuan Pembentukan Kelompok Ternak 

Kelompok ternak adalah beberapa orang peternak yang 

menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki 

keserasian dalam tujuan, motif, dan   minat. Kelompok 

tersebut dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dibentuk 

dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar peternak. Hal yang 

harus diperhatikan dalam pembentukan kelompok ternak adalah 

kesamaan kepentingan, sumber daya alam, sosial ekonomi, 

keakraban, saling mempercayai dan keserasian hubungan antar 

anggota untuk kelestarian kehidupan berkelompok, sehingga setiap 

anggota merasa memiliki dan menikmati manfaat dari setiap 

kegiatan. Pembentukan kelompok ini tidak semata-mata kelompok 

di bentuk hanya Ingin mendapatkan Bantuan/hanya akan 

mendapatkan bantuan, melainkan kebutuhan untuk membuat 

wadah organisasi kelembagaan. Dengan berkelompok juga 

mendapatkan perhatian dari pemerintah atau bantuan, Sesuai 

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN 
KELOMPOK 

TERNAK 
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yang mengamanatkan bahwa setiap penerima manfaat (bantuan) 

harus lembaga yang mendapat pengesahan atau penetapan dari 

pimpinan instansi vertical atau kepala satuan kerja perangkat 

daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, Hal ini tertuang pada 

pasal 298 ayat 4 dan ayat 5. 

 
2.2 Fungsi Kelompok Ternak 

a. Sebagai Media Belajar 

Kelompok ternak merupakan wadah belajar dan bertukar 

pikiran antar anggota untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap agar tumbuh dan berkembang 

menjadi usaha terak yang mandiri melalui pemafaatn dan 

akses kepada sumber informasi dan teknologi sehigga 

dapat menigkatkan produktivitas, pendapatan serta 

kehidupan yang lebih baik. 

b. Wahana Kerjasama 

Dengan berkelompok ternak memudahkan hubugan relasi 

antar lembaga maupun swasta, kerjasama bisa berbentuk 

fisik maupun pikiran. Dengan kerjasama dapat 

memperkuat kelompok, menghindari ancama dan 

tantangan dan meningkatkan keuntungan. 

c. Unit Produksi 

Dalam kelompok ternak ada usaha yang dijalankan 

berupa budidaya ternak maupun pengolahan untuk 

menunjang dan pengoalahan hasil budidaya, dengan unit 
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produksi ada titik fokus untuk mejalankan sebuah usaha 

yang digeluti. 

 
2.3 Prosedur Pembentukan Kelompok Ternak: 

1. Kumpulkan beberapa orang yang dalam satu desa yang 

memiliki keinginan bersama untuk memajukan kegiatan 

beternaknya. 

2. Adakan musyawarah untuk menentukan susunan 

kepengurusan kelompok ternak, seperti ketua, sekretaris 

dan bendahara. 

3. Buat akte pengukuhan Kelompok Ternak di kantor 

Kepala Desa setempat. 

4. Konsultasikan hasil musyawarah bersama. 

5. Buat berita acara Pembentukan Kelompok Ternak yang 

disahkan Oleh Kepala Desa. 

6. Membuat Adminitrasi kelompok setelah kelompok 

terdaftar sbb; 

• Buku Tamu 

Buku ini di sodorkan bagi semua tamu yang 

mengunjungi kelompok untuk mencatat no, tanggal, 

nama, instasi, keperluan, saran dan tanda tangan. 

• Buku Notulen 

Buku ini mencatat kegiatan rapat maupun musyawarah 

kelompok yang menerangkan atau pembahasan- 

pembahasan penting di setiap pertemuan. 
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• Buku Daftar Anggota 

Buku ini untuk mencatat keanggotan dan sebagai 

absensi saat rutinan atau musyawarah antar anggota 

kelompok. 

• Buku Kas kelompok 

Buku ini berfungsi untuk mencatat keuangan 

kelompok sehingga uang keluar (Pembelanjaan) dan 

uang penerimaan bisa tercatat dan juga berfungsi untuk 

menganalisa usaha yang dijalanakan oleh kelompok. 

• Buku Agenda Surat 

Buku ini untuk mecatat surat keluar dan masuk, 

melalui catatan ini sebagai bukti adanya kerjasama 

antar lembaga. 

• Buku Catatan Pengembangan Usaha 

Buku ini berisi evaluasi-evaluasi dari berbagai 

kekurangan dalam mejalankan usaha yang dijalnkan 

oleh kelompok, melalui buku ini munculnya ide atau 

gagasan agar produk yang diciptakan bisa memiliki 

daya saing saat dipasarkan. 

• Buku Catatan Inventaris 

7. Membuat perencanaan kegiatan kelompok, dalam hal ini 

dituntut untuk mampu melaksanakan kegiatan internal, 

misalnya pertemuan rutin dan kegiatan - kegiatan lainnya 

yang berhubungan dengan peternakan. 
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2.4 Tugas dan Kewajiban 

a. Tugas dan Kewajiban Pengurus 

➢  Membina kerjasama dalam melaksanakan usaha 

ternak dan kesepakatan yang berlaku dalam 

kelompok ternak 

➢ Mengikuti petunjuk dan bimbingan dari 

petugas/penyuluh untuk selanjutnya diteruskan pada 

anggota kelompok. 

➢ Bersama petugas/penyuluh membuat rencana 

kegiatan kelompok dalam bidang produksi, 

pengolahan, pemasaran dan lain-lain. 

➢ Mendorong dan menggerakkan aktivitas, kreativitas 

dan inisiatif anggota. 

➢ Secara berkala, minimal satu bulan sekali meng- 

adakan pertemuan/musyawarah dengan para anggota 

kelompok yang dihadiri oleh petugas/penyuluh. 

➢ Mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang telah 

dilaksanakan kepada anggota, selanjutnya membuat 

rencana dan langkah perbaikan. 

b. Tugas dan Kewajiban Anggota 

➢ Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan usaha 

tani yang bersangkutan. 

➢ Wajib mengikuti dan melaksanakan petunjuk 

pengurus kelompok tani dan petugas/penyuluh serta 

kesepakatan yang berlaku. 
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➢ Wajib bekerja sama dan akrap antar sesama anggota, 

pengurus maupun dengan petugas/penyuluh. 

➢ Hadir pada pertemuan berkala dan aktif memberikan 

masukan, saran dan pendapat demi berhasilnya 

kegiatan usahatani kelompok 
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3.1 Potensi Beternak Sapi Potong 

Pembangunan peternakan merupakan rangkaian kegiatan 

yang berkesinambungan untuk mengembangkan kemampuan 

masyarakat peternak, agar mampu melaksanakan usaha produktif 

dibidang peternakan secara mandiri. Salah satu bentuk usaha 

peternakan yang cukup potensial dikembangkan adalah ternak sapi 

potong. 

 
3.2 Jenis Usaha Sapi Potong 

Tujuan usaha pemeliharaan sapi potong adalah untuk 

pembibitan dan penggemukan. 

1. Usaha pembibitan adalah pemeliharaan sapi untuk meng- 

hasilkan pedet/bakalan. 

2. usaha penggemukan adalah pemeliharaan ternak untuk 

meningkatkan pertambahan bobot badan harian dalam 

kurun waktu tertentu yang menghasilkan ternak siap 

potong dengan khualitas baik. 

 

BAB III 

BUDIDAYA 
TERNAK 

RUMINANSIA 
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3.2.1 Usaha Pembibitan Sapi Potong 

Dalam rangka penyediaan sapi potong dan menjamin 

keberlanjutannya maka dibutuhkan ketersediaan bibit sapi 

potong yang berkualitas secara berkesinambungan. 

Panduan ini dimaksudkan sebagai dasar bagi pelaku usaha 

dalam melakukan pembibitan sapi potong yang baik, dan 

dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai 

dengan kewenangannya, dengan tujuan agar diperoleh bibit 

sapi potong yang memenuhi standar yaitu; 

1. Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit 

ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan. 

2. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak 

yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta 

memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan. 

3. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya 

diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku 

industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan 

pertanian 

4. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau 

korporasi yang melakukan usaha peternakan. 

5. Pelaku Usaha Pembibitan Sapi Potong yang selanjutnya 

disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang 

melakukan pembibitan, koperasi, kelompok gabungan 

kelompok peternak. 
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3.2.2 Usaha Penggemukan Sapi Potong 

Penggemukan adalah pemeliharaan ternak yang ber- 

tujuan untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki 

kualitas daging sebelum ternak itu dijual. Usaha penggemuk- 

kan sapi potong dilakukan selama 3-4 bulan kemudian siap 

untuk dijual terutama Pada Hari Raya Idul Fitri Dan Idul 

Adha, keuntungannya akan lebih besar. Dengan begitu per- 

putaran modal usaha penggemukan akan jauh lebih cepat 

dibandingkan dengan pembibitan. 

 
3.3 Faktor – Faktor Dalam Usaha Sapi Potong 

Dalam usaha pembibitan dan penggemukan perlu 

beberapa unsur pemeliharaan dan pembudidayaan yang baik 

agar memperoleh hasil yang maksimal. Berikut faktor-faktor 

yang harus diperhatikan: 

3.3.1 Pemilihan Bibit/bakalan 

Pemilihan bakalan sapi potong harus dilakukan secara 

tepat sebab nantinya bibit tersebut akan berpengaruh 

terhadap produktivitas ternak. Berikut kriteria seleksi 

bakalan: 

A. Ciri – Ciri Fisik 

1. Calon Induk Betina 

• Ukuran badan panjang dan dalam. rusuk panjang 

memungkinkan sapi mampu menampung jumlah 

makanan yang banyak. 
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• Bentuk tubuh segi empat. Pertumbuhan tubuh bagian 

depan, tengah dan belakang serasi, garis badan atas dan 

bawah sejajar. 

• Paha sampai pergelangan penuh berisi daging. 

• Dada lebar dan dalam serta menonjol ke depan. 

• Kaki besar dan kokoh. 

• Bulu halus mata bersinar 

• Ambing atau puting normal 

• Nafsu makan baik 

• Bobot 200-300 kg (dara umur 8-14 bulan) 

 

2. Sapi Calon Pejantan 

• Postur tubuh tinggi besar, dada lebar dan dalam 

• Kaki kuat, lurus dan mata bersinar serta bulu halus 

• Alat kelamin normal dan simetris serta kualitas sperma 

baik 

• Nafsu makan baik 

• Agresif dan respon baik terhadap induk yang birahi 

• Umur dewasa tubuh (lebih dari 2 tahun) 

Memperkirakan bobot badan sapi dapat dilakukan dengan 

rumus sbb: 

 

 

Bobot Badan = 
(𝑙i𝑛𝑔𝑘𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑑𝑎 + 22)2 

100 
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3. Sapi Calon Penggemukan 

• Badan panjang, bulat, bentuk badan segi empat jika 

dilihat dari samping, kepala pendek dan mulut lebar 

• Dada depan lebar, dalam dan menonjol ke depan 

• Bulu mengkilat dan tidak kaku 

• Kaki kuat dan kokoh serta Leher dan bahu lebar 

• Berpenampilan tenang 

• Tidak ada tanda-tanda kecacatan 

 

B. Umur Ideal Bakalan Sapi 

Bakalan sapi sebaiknya dipilih saat masih muda (1-2,5 

tahun) karena pertumbuhannya yang lebih cepat di banding umur 

yang lebih tua. Penentuan umur ternak sapi dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu; 

1. Mengetahui tanggal kelahiran (recording) 

Recording merupakan suatu kegiatan yang meliputi 

identifikasi, pencatatan silsilah, pencatatan produksi dan 

reproduksi, pencatatan manajemen pemeliharaan dan 

kesehatan ternak dalam populasi terpilih. 

Syarat-Syarat Recording 

a. Sederhana/praktis 

b. Lengkap dan akurat 

c. Up to date 

d. Mudah dimengerti 

e. Memerlukan waktu yang singkat 
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Manfaat Recording 

a. Memudahkan pengenalan terhadap ternak 

b. Memudahkan segala penanganan kegiatan beternak 

berdasarkan catatan-catatan yang dimiliki 

c. Memudahkan dalam melakukan seleksi ternak sehingga 

didapatkan ternak yang unggul melalui sertifikat ternak, 

catatan kesehatan, berat lahir, dll. 

d. Menghindari terjadinya perkawinan sedarah (inbreeding) 

e. Menjadikan pekerjaan lebih efektif dan efisien 

 
 

Macam-macam Kartu Recording 

a. Kartu catatan produksi 

b. Buku induk (anak-anak sapi hasil IB dengan semen beku) 

c. Buku catatan beranak 

d. Kartu recording pejantan 

e. Kartu recording anak 

f. Kartu recording perkawinan 

g. Kartu pelayanan inseminasi buatan (IB), pemeriksaan 

kebuntingan dan kesehatan ternak 

 
2. Memperhatikan perubahan gigi geligi 

Jumlah gigi sapi dewasa sebanyak 32 buah yang 

tersusun sebagai berikut; 

- 3 3 0 0 0 0 3 3 rahang atas 

- 3 3 0 4 4 0 3 3 rahang bawah 
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Sapi memliki 8 gigi seri susu yang tumbuh hanya pada 

rahang bawah. Gigi susu ini akan ditukar dengan gigi seri 

permanen sesuai dengan pertambahan usia ternak sapi. 

 

Gambar 9. Pendugaan umur sapi melalui Gigi 
 
 

Tabel 5. Perkiraan Umur Sapi Melalui Bentuk Gigi 
 

Perkiraan 

Umur 
Deskripsi Gigi 

Lahir 
Biasanya hanya satu pasang incivisi decidua 

tengah 

1 Bulan Empat pasang gigi incivisi decidua (4 pasang=8) 

1,5 ― 2 

Tahun 
Satu pasang pertama gigi incivisi tengah permanen 

2,5 ― 3 

Tahun 
Dua pasang incivisi permanen 

3,5 ― 4 

Tahun 
Tiga pasang incivisi permanen 

4 ― 4,5 

Tahun 
Empat pasang gigi incivisi permanen 
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5 ― 6 

Tahun 
Satu pasang incivisi tengah mulai tampak aus 

7 ― 8 

Tahun 
Dua pasang incivisi mulai aus 

8 ― 9 

Tahun 
Tiga pasang icivisi mulai aus 

10 tahun/ 

lebih 
Semua pasangan incisive aus mulai lepas 

 

3. Memperhatikan pembentukan cincin tanduk 

Cara ini khusus untuk sapi betina induk dan sangat 

dipengaruhi oleh umur pertama kali dikawinkan dan 

selang kelahiran anaknya. Sebagai contoh jika sapi betina 

dikawinkan pada umur 2 tahun maka pada umur 3 tahun 

induknya telah beranak 1 kali dan pada tanduk akan 

terbentuk 1 buah cincin tanduk demikian seterusnya. 

 
3.3.2 Bangsa-Bangsa Sapi 

Beberapa jenis sapi lokal yang biasa dijadikan ternak 

potong adalah sapi Bali, sapi Madura, sapi Aceh, dan sapi 

PO. Sedangkan untuk jenis sapi impor adalah sapi 

Brahman, Ongole, Brahman Cross, Aberden Angus, 

Brangus, Limousin, Simental, dan Belgian Blue. 
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Gambar 10. Jenis-Jenis Sapi 
 
 

3.3.3 Manajemen Reproduksi 

Manajemen reproduksi hanya dilakukan pada usaha 

pembibitan. Tujuan manajemen adalah untuk menghasilkan 

panen anak sapi/pedet yang berkualitas baik. Langkah- 

langkah dalam pelaksanaan manajemen reproduksi meliputi 

sebagai berikut: 
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A. Deteksi Birahi 

Seekor ternak betina akan mampu menerima ternak jantan 

hanya pada waktu birahi saja. Rata-rataa siklus birahi sapi 21 hari 

(19-23 hari). Tanda-tanda birahi masing-masing ternak sangat 

diperlukan. Tanda birahi secara umum adalah: 

1. Ternak lebih peka dan mudah terangsang 

2. Tingkah laku yang gelisah dan kurang tenang 

3. Membiarkan dinaiki oleh sesama temannya 

4. Dari vulva sering keluar lendir, bengkak, merah, basah 

5. Sapi betina nampak mejadi tidak tenang 

6. Napsu makan menurun 

7. Kadang menguak dan berkelana mencari sapi jantan 

8. Berusaha menaiki sapi lain dan bila dinaiki akan diam saja 

9. Vulva dicium cium betina lain 

10. Mengangka dan mengoyang goyangkan ekor 

11. Vulva membengkak melemah hangat dan kemerahan 

 

Dibawah ini terdapat siklus birahi dari beberapa ternak: 

Tabel 6. Siklus Birahi dari Beberapa Ternak 
 

Ternak Siklus 

birahi 

Lama 

birahi 

Waktu 

Ovulasi 

Sapi 21 hari 16-18 jam 10-15 jam sesudah birahi 

Kerbau 21 hari 16-18 jam 10-15 jam sesudah birahi 

Kuda 19-23 hari 4-7 hari 1 hari sebelum/ 

sesudah birahi 

Kambing 19 hari 39 jam 9-19 jam sesudah birahi 

Domba 16 hari 30-36 jam 12-18 jam sesudah birahi 

Babi 21 hari 2-3 hari 18-40 jam sesudah birahi 
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Tabel 7. Umur Ternak untuk Dikawinkan 
 

Ternak Umur 

Kawin 

Batas 

Umur 

Lama 

Kebuntingan 

Sapi 18-30 bulan 12 tahun 9 bulan, 9 hari, 9 jam 

Kerbau 24-30 bulan 13 tahun 10 bulan, 20 hari, 30 jam 

Kuda 24-30 bulan 13 tahun 11 bulan, 11 jam 

Kambing 10-12 bulan 5 tahun 5 bulan, 5 hari, 5 jam 

Domba 10-12 bulan 5 tahun 5 bulan, 5 hari, 5 jam 

Babi 7-8 bulan 5 tahun bulan, 3 minggu, 3 hari 

 
B. Waktu Perkawinan 

Hal yang penting diketahui dalam melakukan perkawinan 

adalah mengenali siklus birahi pada induk betina agar dapat 

melakukan perkawinan tepat waktu. Perlu diingat bahwa masa 

birahi sapi betina cukup pendek, yaitu 10-15 jam. Waktu yang 

tepat untuk melakukan perkawinan adalah 6-12 jam setelah terlihat 

tanda-tanda birahi. Dengan demikian, tidak akan membuang waktu 

karena gagal dalam mengawinkan. 

Teknik perkawinan dapat dilakukan dengan cara kawin alam 

maupun Inseminasi Buatan (IB). Perkawinan dengan IB 

memudahkan peternak untuk mendapatkan keturunan ternak sapi 

yang berkualitas genetik tinggi. 

 
C. Kebuntingan 

Tanda – tanda sapi bunting antara lain: 

• Sapi sudah tidak merespon ketika akan dikawinkan 

• Perilaku sapi lebih tenang 
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• Puting dan ambing mulai membesar 

• Makan lebih banyak dan bobot badan semakin bertambah 

 

Saat sapi mulai menunjukkan tanda-tanda bunting, perlu 

dilakukan pemeriksaan kebuntingan oleh mantra/dokter hewan. 

Untuk megetahui perkembangan janin perlu juga dilakukan 

pemeriksaan secara rutin, terlebih saat menjelang kelahiran. Hal ini 

terkait dengan persiapan kelahiran apakah perlu dilakukan 

penanganan khusus atau tidak. 

 
D. Kelahiran 

Persiapan peternak sebelum kelahiran adalah: 

• Pembersihan pada kandang 

• Lantai kandang diberi alas atau dilapisi jerami kering 

• Tempat melahirkan dipisahkan dengan sapi lain 

• Persiapan antiseptik untuk dioleskan pada sisa potongan 

tali pusar 

Tanda – tanda sapi akan melahirkan antara lain: 

• Ambing besar dan berisi serta puting terisi penuh 

• Pinggul mengendur 

• Alat kelamin bengkak, merah, lembab 

• Sapi gelisah 

• Proses kelahiran dimulai dari keluarnya cairan dari vulva, 

keluarnya kantong plasenta, kemudian keluarnya fetus 

dan biarkan induk menjilati anaknya. 
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Penanganan pedet yang baru lahir antara lain: 

• Lendir yang menempel pada hidung, mulut dan tubuh 

dibersihkan 

• Tali pusar dipotong kira-kira 10 cm dan bekas luka diolesi 

dengan antiseptic untuk mencegah infeksi 

• Ambing induk segera dibersihkan dengan air hangat agar 

saat pedet menyusu ambing sudah dalam kondisi bersih 

dan tidak terkontaminasi bakteri 

• Diusahakan pedet dapat minum susu kolostrum (susu 

induk yang baru melahirkan sampai umur satu minggu) 

untuk mendapatkan kekebalan pada tubuh pedet. 

 
3.3.4 Manajemen Penggemukan 

Pada umumnya cara penggemukan sapi berlangsung 

lama untuk sekali periode dan cukup memakan waktu dan 

biaya. Melalui pemeliharaan yang tepat dan benar, sehingga 

mampu menyingkat waktu hanya 3-6 bulan saja. Dengan 

pemberian pakan dan supplement yang tepat mampu 

membantu pertumbuhan sapi secara optimal. 

Berikut cara pemeliharaan penggemukan secara umum: 

• Sapi dikandangkan 

• Pakan hijauan dan konsentrat 

• Pakan dan air minum diberikan secara tak terbatas (ad 

libitum) 

• Sapi tidak dipekerjakan 
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• Pemberian obat cacing dan supplement untuk meningkat- 

kan nafsu makan serta daya tahan tubuh 

• Lama penggemukan selama 3-6 bulan 

 

3.3.5 Manajemen Pemberian Pakan 

Pakan yang diberikan pada sapi penggemukan 

disarankan untuk mencapai pertambahan bobot badan 

setinggi-tingginya dalam waktu relatif singkat. Untuk itu 

pemberian pakan dan air minum tidak dibatasi, namun 

hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan ternak. Pakan 

hijauan baiknya diberikan pada sapi sebanyak 10-12% dan 

pakan konsentrat 1-2% dari bobot badan ternak. Pemberian 

hijauan dapat diberikan 3 kali sehari, sedangkan pakan 

konsentrat diberikn pada pagi hari sebelum pemberian 

hijauan. Kebutuhan air minum bagi sapi sebanyak 20-40 

liter/ekor/hari. 

Sedangkan pakan untuk sapi dara/calon induk baiknya 

dibatasi 10% untuk hijauan dan 1-2% untuk konsentrat. Air 

minum diganti setiap hari. Khusus pakan sapi untuk pedet 

hingga umur 3 bulan sebaiknya diberikan 1,5 kg/hari (0,75 

kg konsentrat; 0,75 kg rumput). 

 
3.3.6 Manajemen Kesehatan Ternak Ruminansia 

Manajemen kesehatan ternak dapat diartikan sebagai 

proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 
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pengendalian faktor-faktor produksi melalui optimalisasi 

sumberdaya yang dimilikinya agar produktivitas ternak dapat 

dimaksimalkan, kesehatan ternak dapat dioptimalkan dan 

kesehatan produk hasil ternak memiliki kualitas kesehatan 

sesuai dengan standar yang diinginkan. Manajemen kesehat- 

an ternak harus melalui suatu proses yaitu suatu cara yang 

sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Penyakit 

merupakan salah satu hambatan yang perlu diatasi dalam 

usaha ternak. Melalui penerapan manajemen kesehatan 

ternak yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan 

dampak negatif dari penyakit ternak dapat diminimalkan. 

Penyakit-penyakit yang dijadikan prioritas untuk diatasi 

adalah penyakit parasiter, terutama skabies dan parasit 

saluran pencernaan (nematodiasis). Sementara itu, untuk 

penyakit bakterial terutama anthrax, pink eye, dan 

pneumonia. Penyakit viral yang penting adalah orf, dan 

penyakit lainnya (penyakit non infeksius) yang perlu 

diperhatikan adalah penyakit diare pada anak ternak, timpani 

(kembung rumen) dan keracunan sianida dari tanaman. 

Pengendalian penyakit parasit secara berkesinambungan 

(sustainable parasite controle) perlu diterapkan agar infestasi 

parasit selalu di bawah ambang yang dapat mengganggu 

produktivitas ternak. Vaksinasi terhadap penyakit Anthrax 

(terutama untuk daerah endemis anthrax), dan orf merupakan 

tindakan preventif yang dianjurkan. 
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Masalah kesehatan ternak juga dapat disebabkan oleh 

tidak cukupnya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh ternak. 

Ternak tidak akan tumbuh maksimal bila pakan kurang baik 

atau kurang menerima nutrisi seperti protein, karbohidrat, 

lemak, vitamin, mineral dan air yang tidak seimbang. Tidak 

cukupnya nutrisi dapat mengakibatkan penyakit seperti grass 

tetany, milk fever, ketosis, white muscle dissease. Selain itu 

pakan yang kurang akan menimbulkan masalah parasit, 

gangguan pencernaan, kegagalan reproduksi dan penurunan 

produksi. 

Penanganan kesehatan merupakan salah satu hal yang 

memiliki peranan penting dalam memperoleh pejantan yang 

sehat. Selain itu ternak juga penting untuk diperiksa, agar 

dapat mendeteksi infeksi penyakit-penyakit tertentu. Penyakit 

pada masing-masing jenis juga berbeda, misalnya pada sapi 

Bali yang paling umum adalah Jembrana (Gregory, 1983). 

Adapun upaya yang dilakukan untuk menjaga 

kesehatan ternak meliputi tindakan karantina, pemeriksaan 

kesehatan harian, penanganan kesehatan hewan, pemotongan 

kuku, desinfeksi kandang, kontrol ektoparasit, pemberian 

vaksin, pemberian obat cacing, biosecurity maupun otopsi. 

Ciri-ciri sapi sehat: 

⦿  Napsu makan baik(cenderung rakus) dan minum teratur. 

⦿ Aktif dan tanggap terhadap perubahan situasi di 

sekitarnya. 
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⦿ Gerak tubuh seimbang, tidak sempoyongan/pincang, 

bergerak tidak kaku 

⦿ Mata jernih dan tidak ada perubahan pada selaput lendir/ 

kornea mata 

⦿ Hidung lembab 

 
 

3.4 Tindakan Karantina 

Ternak yang baru tiba di lokasi peternakan tidak langsung 

ditempatkan pada kandang/ tempat pemeliharaan permanent, tetapi 

tempatkan dahulu pada kandang sementara untuk proses adaptasi 

yang memerlukan waktu sekitar beberapa minggu. Dalam proses 

adaptasi ternak diamati terhadap penyakit cacing (dengan 

memeriksa fesesnya), penyakit orf, pink eye, kudis, diare, dan 

sebagainya. Apabila positif terhadap penyakit tertentu segera 

diobati dan lakukan isolasi. Dalam adaptasi ini juga termasuk 

adaptasi terhadap jenis pakan yang akan digunakan dalam usaha 

ternak kambing. Pada adaptasi ini biasanya harus disiapkan 

berbagai obat-obatan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan 

timbulnya berbagai penyakit. Setelah 7-21 hari ternak dalam 

keadaan sehat, maka siap untuk dipindahkan dalam kandang utama 

Tujuan dari karantina adalah untuk memastikan ternak yang 

baru datang dari luar wilayah peternakan terbebas dari 

penyakit. Kandang karantina harus terletak jauh dari lokasi 

perkandangan ternak pejantan yang lain, hal ini bertujuan untuk 

menghindari penularan penyakit oleh ternak yang baru di 

datangkan. 
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3.4.1 Pemeriksaan Kesehatan Harian 

Pengamatan kesehatan harian dilakukan setiap hari 

yaitu pada pagi dan sore hari. Pengamatan kesehatan harian 

ini bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan ternak dan 

mengetahui ada tidaknya abnormalitas pada ternak sehingga 

jika ditemukan ternak yang sakit atau mengalami kelainan 

dapat segera ditangani. Pada pagi hari pemeriksaan kesehatan 

hewan dilakukan sebelum kandang dibersihkan. Sedangkan 

pada sore hari, pemeriksaan dilakukan sesudah sapi diberi 

makan. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat 

melakukan pemeriksaan kesehatan harian antara lain nafsu 

makan dari ternak, mengamati keadaan sekitar ternak 

(mengamati feses, urin, dan keadaan sekitar kandang apakah 

terdapat bercak-bercak darah atau tidak), mengamati keadaan 

tubuh ternak normal atau tidak (bisa dilihat dari hidung, 

kejernihan mata, telinga dan bulu ternak), mengamati cara 

ternak berdiri atau bergerak, ada tidaknya luka atau pem- 

bengkakan serta ada atau tidaknya eksudat pada luka. Kondisi 

feses-feses yang tidak normal (encer) mengindikasiakan ada- 

nya kelainan atau suatu penyakit pada sistem pencernan- 

nya. Adanya pengamatan kesehatan harian diharapkan 

abnormalitas yang ada dapat ditangani sesegera mungkin dan 

apabila ada pejantan yang sakit dapat segera diobati. Saat 

pengamatan kesehatan harian juga dilakukan recording atau 
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pencatatan abnormalitas yang terjadi sehingga terdapat data 

yang lengkap mengenai riwayat penyakit yang pernah di 

alami oleh pejantan. 

 
3.4.2 Penanganan Kesehatan Ternak 

Penanganan kesehatan hewan bertujuan untuk me- 

lakukan pemeriksaan dan penanganan medis pada pejantan 

yang sakit sehingga pejantan yang sakit secepatnya dapat 

ditangani sesuai dengan gejala klinis yang timbul. 

Penanganan kesehatan hewan dilakukan saat ditemukan 

adanya kelainan atau gejala klinis yang terlihat pada hewan 

setelah dilakukan pengontrolan rutin. 

a. Pemeriksaan Klinis 

Ternak yang terlihat menunjukkan adanya gejala 

klinis maka akan dilakukan pemeriksaan klinis. Pe- 

meriksaan klinis tersebut dilakukan Sebelum peng- 

obatan. Pemeriksaan klinis dapat dilakukan didalam dan 

diluar kandang (di kandang jepit). 

Pemeriksaan klinis meliputi : 

1) Pengukuran suhu tubuh melalui rektum dengan cara 

memasukkan thermometer kedalam rektum dan 

dibiarkan selama 3 menit, kemudian dibaca suhunya. 

2) Pengukuran pulsus dilakukan dengan menggunakan 

stetoskop. 
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3) Pengukuran frekuensi pernafasan dan lapang paru- 

paru untuk mengetahui apakah frekuensi pernafasan 

hewan normal atau tidak. 

4) Palpasi dilakukan dengan sentuhan atau rabaan pada 

bagian yang akan diperiksa apakah normal atau tidak. 

b. Pengobatan 

Pengobatan dilakukan apabila telah ditemukan 

ternak yang di diagnosa sakit berdasarkan pengamatan 

harian. Pengobatan ternak dilakukan sesuai diagnosa 

yang telah ditentukan, dengan dosis obat yang telah 

diperhitungkan sesuai kebutuhan ternak tersebut. Ternak 

yang sakit diistirahatkan di kandang karantina hingga 

dinyatakan sehat oleh bagian kesehatan hewan. 

c. Pemberian Vitamin 

Pemberian vitamin pada ternak dilakukan secara 

rutin sebulan sekali. Vitamin yang diberikan antara lain 

adalah vitamin A, D, dan E. Pemberian vitamin 

dilakukan untuk menjaga kondisi kesehatan ternak 

sehingga produkstifitasnya terjaga. 

 
3.4.3 Pemotongan Kuku 

Pemotongan kuku pada setiap ternak umumnya 

dilakukan secara rutin yaitu setiap 6 bulan sekali. Tetapi 

apabila ditemukan masalah seperti ternak yang kukunya 

sudah panjang atau antara kuku luar dan dalam panjangnya 
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tidak seimbang maka pemotongan kuku dapat dilakukan 

sewaktu-waktu sesuai kondisi ternak tersebut. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mengembalikan posisi normal kuku, 

membersihkan kotoran pada celah kuku, menghindari 

pincang, mempermudah pada saat penampungan dan deteksi 

dini terhadap laminitis dan kemungkinan terjadinya infeksi 

pada kuku. 

Kuku harus mendapat perhatian terutama pada ternak 

yang selalu berada di dalam kandang. Hal ini dapat 

menyebabkan kuku menjadi lebih lunak karena sering 

terkena feses dan urine serta luka akibat terperosok dalam 

selokan pembuang kotoran yang menyebabkan infeksi busuk 

kuku. Biasanya ternak yang berada di kandang dengan lantai 

karpet pertumbuhan kukunya lebih cepat dibandingkan 

dengan ternak yang berada di kandang berlantai semen. Hal 

ini karena setiap hari ternak berpijak pada permukaan lantai 

yang kasar, sehingga kuku sedikit demi sedikit akan terkikis 

dengan sendirinya. Alat-alat yang digunakan adalah mesin 

potong kuku, kama gata teito (pisau pemotong kuku), rennet, 

gerinda, mistar ukur, dan tali hirauci. Bahan dan obat-obatan 

yang diperlukan adalah perban, kapas, Providon iodine, 

Gusanex, antibdiotik, antiinflamasi, dan salep. Langkah- 

langkah dalam pemotongan kuku yaitu sebagai berikut : 

• Siapkan peralatan untuk memotong kuku kemudian atur 

tali pada mesin potong kuku. 
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• Keluarkan ternak dari kandang, pastikan ternak sudah 

dimandikan dan diberi pakan. 

• Ternak dimasukkan kedalam mesin potong kuku yang 

bentuknya seperti kandang jepit kemudian ternak di 

restrain dengan tali penompang tubuh sapi dibagian 

tengah, depan dan belakang tubuh sapi yang sudah 

dikaitkan pada mesin potong kuku dengan cara 

melingkarkan tali pada bagian perut dan dada kemudian 

dikencangkan. 

• Kemudian tekan tombol hidrolik untuk mengangkat sapi 

ke atas meja dan dibaringkan terlebih dahulu. Proses 

pengangkatan tubuh sapi menggunakan sistem hidrolik 

dengan 2 buah silinder sehingga proses pengangkatan 

lebih halus dan lebih bertenaga. 

• Setelah itu ikat kaki ternak dengan tali pada tiang mesin 

potong kuku yang terangkat tadi. Perlu diperhatikan 

bahwa pada saat pemotongan kuku sebaiknya ternak 

ditali dengan model Halter (tali kepala) yang ditambat 

kuat, sedangkan tali nose ring ditambat sedikit longgar. 

Tujuannya supaya apabila ternak berontak maka 

hidungnya tidak terluka atau bahkan terputus. 

• Ukur panjang kuku ternak dengan mistar ukur, setelah 

dicatat kemudian bersihkan kotoran-kotoran atau batu 

pada kuku. Setelah itu kuku diberi desinfektan dan 

dibersihkan lagi menggunakan sikat. 

• Selanjutnya Buatlah pola dengan gerinda. 
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• Gerakan tangan memotong kuku ternak adalah mengiris, 

yaitu kama ditarik vertikal dari atas ke bawah, bukan 

mencabik. Lakukan pemotongan menurut garis pola 

yang sudah dibuat secara rata sampai kedua belah kuku 

betul-betul simetris dan rata. 

• Apabila ada cekungan pada kuku, bersihkan mengguna- 

kan rennet 

• Bila dinding kuku masih terlihat tebal, gunakan gerinda 

atau alat kikir hingga 0,5 cm dari batas garis putih 

• Setelah selesai, panjang kuku diukur dengan mistar dan 

dicatat kembali kemudian kaki ternak dan tali hirauchi 

dilepas 

• Mendipping ternak pada cairan desinfektan yang 

tersedia di depan tempat potong kuku, kemudian ternak 

dibawa kembali ke kandang. 

• Mesin potong kuku yang telah selesai dipakai kemudian 

di sanitasi agar mesin tetap terawat dan terjaga 

kebersihannya 

 

Gambar 11. Pemotongan Kuku Sapi 
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3.4.4 Desinfeksi Kandang 

Desinfeksi kandang dilakukan setiap dua kali dalam 

sebulan dengan menggunakan sprayer yang telah terisi 

larutan desinfektan dan disemprotkan ke seluruh lantai, 

dinding, palungan dan halaman kandang. Tujuan dari des- 

infeksi kandang adalah untuk mengendalikan populasi 

mikroorganisme yang berpotensi menimbulkan penyakit 

sehingga merugikan kesehatan ternak. Kegiatan desinfeksi 

dapat menggunakan desinfektan Bestadest dengan dosis 2,5 

s/d 5 ml/liter (untuk 4m2) atau Benzaklin dengan dosis 60 

ml/10 liter air disemprotkan keseluruh lantai, dinding, 

halaman kandang, dan kuku pejantan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Desinfektan 
 
 

3.4.5 Kontrol Ektoparasit 

Ektoparasit adalah parasit yang hidupnya menumpang 

pada bagian luar atau permukaan tubuh inangnya, seperti 

berbagai jenis serangga (lalat, dll) serta jenis akari (caplak, 
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tungau dll). Keberadaan ektoparasit akan mengakibatkan 

ternak merasa tidak nyaman, sehingga nafsu makan ternak 

menurun dan akan berdampak pada kualitas produk ternak. 

oleh karena itu penyemprotan anti ektoparasit sangat penting 

dalam agenda pencegahan penyakit. Penyemprotan anti 

ektoparasit merupakan suatu tindakan pengendalian terhadap 

parasit-parasit dari luar tubuh yang dapat mengganggu 

kesehatan ternak. Ektoparasit dapat menyebabkan stres pada 

pejantan, serta dapat bertindak sebagai vektor mekanik 

maupun biologis penyakit hewan. 

Penyemprotan anti ektoparasit dilakukan secara rutin 

setiap sebulan sekali menggunakan sunschin dengan obat anti 

ektoparasit cyperkiller 25 WP (25% Cypermethrin dengan 

dosis 30 gr/50 liter air) dan disemprotkan ke bagian tubuh 

ternak, seperti bagian perut, pantat, kaki dan punggung. 

Penyemprotan anti ektoparasit dilakukan sebaiknya tidak 

mencemari pakan, tempat pakan, dan air minum. 

Cypermethrin adalah piretroid sintetis yang digunakan untuk 

keperluan rumah tangga. Ini berperan sebagai neurotoksin 

cepat bertindak pada serangga. Dalam hal ini mudah 

terdegradasi di tanah dan tanaman. Cypermethrin sangat 

beracun untuk ikan, lebah dan serangga air, menurut 

National Pestisida Jaringan Telekomunikasi (NPTN). 

Cypermethrin banyak ditemukan dalam pembunuh semut, 

dan pembunuh kecoa, termasuk Raid dan kapur semut. 
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Anti ektoparasit lain yang digunakan untuk ternak 

adalah gusanex. Cara pemakaiannya yaitu dengan menyem- 

protkan gusanex pada bagian tubuh ternak yang mengalami 

luka. Tujuannya agar luka tersebut segera kering dan tidak 

dihinggapi oleh lalat yang selanjutnya akan menjadi tempat 

berkembangnya telur lalat dan ektoparasit lainnya. 

 
 

Gambar 13. Peyemprotan Anti Ektoparasit 

 
3.4.6 Biosecurity 

Menurut Winkel (1997) biosekurity merupakan suatu 

sistem untuk mencegah penyakit baik klinis maupun sub- 

klinis, yang berarti sistem untuk mengoptimalkan produksi 

ternak secara keseluruhan, dan merupakan bagian untuk 

mensejahterakan hewan (animal welfare). Biosecurity adalah 

semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk 

pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua 

kemungkinan kontak/ penularan dengan peternakan tertular 

dan penyebaran penyakit (Dwicipto, 2010) . 
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Biosecurity merupakan tindakan perlindungan terhadap 

ternak dari berbagai bibit penyakit (bakteri dan virus) melalui 

pengamanan terhadap lingkungannya dan orang atau individu 

yang terlibat dalam siklus pemeliharaan yang dimaksud. 

Tujuannya yaitu supaya bibit penyakit (bakteri dan virus) 

yang terbawa dari luar tidak menyebar dan menginfeksi 

ternak. Tindakan biosecurity meliputi: 

a. Lokasi peternakan harus terbebas dari gangguan binatang 

liar yang dapat merugikan. 

b. Melakukan desinfeksi dan penyemprotan insektisida 

terhadap serangga, lalat, nyamuk, kumbang, belalang 

disetiap kandang secara berkala. 

c. Setiap kendaraan yang akan masuk ke areal peternakan 

harus melewati bak biosecurity dan disemprot, yang mana 

cairan yang digunakan adalah cairan desinfektan (lysol). 

d. Setiap petugas yang akan masuk ke kandang diharuskan 

mencelupkan sepatu boot ke dalam bak biosecurity yaitu 

wadah berisi desinfektan yang sudah disediakan. 

e. Segera mengeluarkan ternak yang mati untuk diotopsi lalu 

di kubur atau dimusnahkan. 

f. Selain petugas dilarang memasuki areal kandang. 

g. Membatasi kendaraan yang masuk ke areal kandang. 

h. Meyediakan kendaraan khusus bagi tamu yang ber- 

kunjung, contohnya seperti kereta biosecurity. 
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i. Untuk aktivitas di dalam laboratorium harus menggunakan 

pakaian khusus berupa jas dan alas kaki khusus untuk 

laboratorium 

 
3.4.7 Pemberian Obat Cacing 

Pemberian obat cacing secara per oral dan dilakukan 

terhadap seluruh ternak setiap pergantian musim. Ternaki 

yang mengidap parasit cacing sulit diprediksi bila dilihat dari 

kondisi fisiknya sehingga untuk mengantisipasi terjadinya 

infeksi dan berkembang biaknya cacing dalam tubuh ternak 

maka diperlukan pemberian obat cacing. Dosis yang 

diberikan terhadap ternak ialah menurut berat badannya. 

Pemberian obat cacing dilakukan terhadap seluruh ternak 

setiap 6 bulan sekali. Obat cacing yang digunakan adalah 

Albendazole dengan dosis 1 ml/10 kg berat badan ternak. 

 
3.4.8 Otopsi 

Bila terjadi kasus kematian ternak maka dilakukan 

otopsi atau bedah bangkai pada hari yang sama. Setelah itu 

dilakukan patologi anatomi, diambil potongan kubus 1 cm 

pada organ yang terjadi kelainan, kemudian dimasukkan ke 

dalam wadah yang berisi larutan formalin 10%. Sampel 

tersebut kemudian dikirim ke laboratorium untuk pemeriksa- 

an lebih lanjut, baru kemudian dilakukan pencatatan atau 

laporan mortilitas ternak. 
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Berdasarkan uraian-uraian tersebut, sistem manajemen 

kesehatan ternak merupakan bagian yang tidak dapat di- 

pisahkan dari sistem usaha agribisnis. Upaya yang dilakukan 

untuk menjaga kesehatan ternak meliputi tindakan karantina, 

pemeriksaan kesehatan harian, penanganan kesehatan hewan, 

pemotongan kuku, desinfeksi kandang, kontrol ektoparasit, 

pemberian vaksin, pemberian obat cacing, biosecurity 

maupun otopsi. 

Tahap karantina ternak untuk menjamin bahwa ternak 

kambing yang akan dipelihara lebih lanjut telah benar-benar 

aman dari penyakit yang kemungkinan terbawa dari daerah 

asal. Tahap pemeliharaan sendiri sangat menentukan 

produktivitas ternak berkaitan dengan gangguan kesehatan. 

Oleh karena itu pencegahan dan pengendalian terhadap 

penyakit-penyakit ternak tertentu harus selalu mendapat 

perhatian terutama penyakit skabies dan cacingan untuk 

golongan penyakit parasiter dengan menerapkan kontrol 

penyakit secara berkesinambungan. 
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4.1 Pengolahan Limbah Pertanian Menjadi Pakan 

Inovasi yang akan di aplikasikan dalam program PHP2D di 

Desa Randegan adalah teknologi pengolahan hijauan pakan. Dalam 

tahap ini dipraktekkan tentang cara mengolah limbah pertanian, 

dengan mengaplikasikan teknologi Fast Ferment Parsial Silo dan 

Amoniasi yang memiliki keunggulan mudah pembuatannya, 

memiliki nutrisi yang cukup tinggi, penyimpanan yang mudah, 

pembuatan bisa skala besar dan tahan lama. 

a. Teknologi Fast Ferment Partial Silo 

Teknologi ini merupakan metode fermentasi limbah 

pertanian pada kondisi terkontrol dan dalam waktu yang 

relatif cepat karena menggunakan bio katalisator dan 

ditempatkan pada wadah-wadah secara terpisah dengan 

kondisi anaerob. Teknologi ini memiliki keunggulan mudah 

pembuatannya, membantu untuk menurunkan serat yang 

tinggi pada limbah pertanian, memiliki nutrisi yang cukup 

tinggi, mudah penyimpanannya dan tahan lama.Bahan yang 

 

BAB IV 

INOVASI PAKAN 
TERNAK RUMINANSIA 

BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL 
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digunakan meliputi, limbah pertanian, EM4 (probiotik), 

molasses, dedak dan air. Proses pembuatannya juga sangat 

mudah dan murah sehingga peluang daya minat peternak 

sangat tinggi. 

Bahan dan peralatan yang dibutuhkan: 

- Bahan 

Molases, EM4, Urea dan dedak. 

- Peralatan 

Mesin pencacah, Drum plastic besar, timbangan, cangkul, 

sekop, terpal dan plastik besar. 

 
b. Teknologi Amoniasi 

Dalam pengaplikasiannya hampir sama dengan teknologi 

fast ferment partial silo, yang membedakan hanya bahan 

pereaksinya. Bahan pereaksinya berupa Urea, sehingga 

proses amoniasi ini membutuhkan waktu selama tiga minggu, 

beda dengan fermentasi dalam seminggu bisa diberikan ke 

ternak. Kelebihan dari amoniasi ini menambah nilai nutrisi 

lebih baik daripada fermentasi yaitu kandungan N atau 

nitrogen (protein). Bahan yang digunakan berupa limbah 

pertanian, Urea dan air. Dengan pemberian 3% urea dari berat 

limbah pertanian, sehingga membutuhkan alat penimbang. 

Prinsip dari teknologi ini yaitu perombakan limbah pertanian 

dari struktur keras menjadi empuk dan lunak dengan bantuan 

bahan kimia sumber ammonia atau NH3 agar dapat me- 



Inovasi Budidaya Ternak Ruminansia | 55  

ningkatkakan daya cerna dan kandungan nitrogen (protein) 

bahan pakan. Berikut contoh pakan olahan teknologi fast 

ferment partial silo 

 
4.2 Amoniasi 

Amoniasi jerami adalah pemeraman secara padat dalam 

ruangan tertutup (silo) dengan menggunakan gas atau uap ammonia 

yang berasal dari urea sebagai bahan aditif. 

Amoniasi pada jerami bertujuan untuk meningkatkan nilai 

nutrisi jerami sebagai pakan ternak ruminansia yang meliputi 

peningkatan kandungan protein konsumsi dan daya cerna. 

Amoniasi juga dapat untuk pengawetan jerami padi agar tidak 

rusak (berjamur) selama penyimpanan. 

 

 
A. Prosedur 

Gambar 14. Pembuatan Amoniasi 

1. Bahan dan Alat 

• Jerami jagung kering (batang, daun, tongkol dan kelobot) 
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• Urea 0,5% atau 500 gram per 100 kg jerami jagung 

• Molases 20% atau 20 kg per 100 kg jerami jagung 

• Air 10 liter untuk melarutkan urea 

• Timbangan gantung kapasitas 3 kg satu buah 

• Karung goni (karung gabah) 10 lembar 

• Terpal plastik ukuran 4m x 5m satu lembar 

• Ember kapasitas 10 liter satu buah 

 

2. Cara Pembuatan (100 kg adonan) 

• Persiapkan jerami jagung (batang, daun, tongkol dan 

kelobot) sebanyak 100 kg 

• Jerami jagung dicacah dengan ukuran 3 cm kemudian 

dihamparkan di atas terpal plastic 

• Timbang urea 500 gram kemudian dilarutkan ke dalam 10 

liter air 

• Percikkan larutan urea ke hamparan jerami jagung secara 

merata. Lakukan sedikit demi sedikit sehingga semua 

jerami cukup lembab 

• Masukkan jerami ke dalam karung goni hingga proses 

amoniasi berlangsung sampai 3 minggu 

• Setelah proses amoniasi, keluarkan jerami dari dalam 

karung dan hamparkan di atas terpal plastik untuk di angin- 

anginkan selama 6 jam agar bau amonia berkurang 
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• Selanjutnya jerami dilumuri dengan molases (tanpa 

dicampur air). Lakukan sedikit demi sedikit hingga semua 

jerami jagung terlumuri secara merata 

• Setelah jerami dilumuri molases, maka proses amoniasi 

jerami jagung selesai, masukkan kembali ke dalam 

karung untuk disimpan dan siap diberikan ke ternak 

• Takaran pemberian pakan untuk kambing dewasa se- 

banyak 250 gr/ekor/hari, dan untuk sapi dewasa sebanyak 

1 kg/ekor/hari. Selebihnya diberikan pakan hijauan 

(rumput) 

 

Tabel 8. Takaran Pemberian Bahan Pakan 

untuk Pembuatan Silase 

Jerami Jagung Kering Urea Air Molase 

100 kg 500 gr 10 liter 20 kg 

10 kg 50 gr 1 liter 2 kg 

 
4.2.1 Pengamatan Hasil 

1) Bau 

Ciri khas proses urea amoniasi yang baik adalah 

timbulnya bau amonia yang kuat pada saat tempat 

pemeraman silo dibuka 

2) Warna 

Warna jerami yang diamoniasi dengan baik akan 

berubah dari coklat mudah kekuningan (tanpa diamoniasi) 

menjadi coklat tua dan merata 
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3) Tekstur 

Tekstur jerami yang tidak diamoniasi keras dan kaku, 

sedangkan jerami padi yang telah diamoniasi lebih lembut 

dan lunak meskipun jerami tersebut sudah dikeringkan 

4) Tidak Berjamur 

Amonia dalam proses urea amoniasi dapat mencegah 

tumbuhnya jamur, sehingga tidak terdapat jamur pada jerami 

moniasi walaupun diperam dalam jangka waktu yang lama 

 
4.3 Silase 

Jerami jagung merupakan hasil ikutan bertanam jagung 

dengan tingkat produksi mencapai 4-5 ton/ha. Produksi jagung di 

Kabupaten Lamongan mencapai 10,6 ton/hektar pada tahun 2017. 

Jerami jagung tergolong hijauan bermutu rendah. Kandungan 

nutrisi jerami jagung diantaranya protein 5,56%, serat kasar 

33,58%, lemak kasar 1,25, abu 7,28 dan BETN 52,32%. Kualitas 

jerami jagung sebagai pakan ternak dapat ditingkatkan dengan 

teknologi silase yaitu proses fermentasi yang dibantu jasad renik 

dalam kondisi anaerob (tanpa oksigen). Teknologi silase dapat 

mengubah jerami jagung dari sumber pakan berkualitas rendah 

menjadi pakan berkualitas tinggi serta sumber energi bagi ternak. 
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Gambar 15. Pembuatan Silase 
 
 

4.3.1 Bangunan Dan Peralatan 

• Drum plastik/Silo (Bentuk silo berupa bangunan ber- 

bentuk silinder atau bunker yang dapat ditutup rapat. Cara 

lain pembuatan silase yaitu dengan membuat lubang 

seperti sumur yang diberi alas plastik. 

• Alat pencacah hijauan, 

• Plastik atau bahan lain yang kedap udara. 

 
Bahan Baku 

• Jerami jagung 1 ton (kadar air 60-70%) 

• Urea 2,5 kg, 

• Gula saka/molases 4 kg 

• Dedak halus 5 kg. 
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Proses Pembuatan Silase Jagung 

• Proses pembuatan silase dilaksankan beberapa tahap yaitu 

tahap fermentasi, pengeringan dan penyimpanan. 

• Tahap Fermentasi 

• Jerami jagung yang telah dilayukan kadar air 60- 70% 

dipotong-potong 3-5 cm 

• Gula tebu dilarutkan dengan 12 liter air dengan cara 

diaduk atau direbus 

• Jerami jagung yang telah dipotong dimasukkan kedalam 

tempat pembuatan dengan cara ditumpuk dan dipadatkan 

• Pemberian urea, dedak halus dan larutan gula tebu 

dilakukan secara bertahap dan berlapis. 

• Setiap ketebalan tumpukan berkisar 20 cm urea, dedak 

dan larutan gula tebu ditaburkan dan disiram secara 

merata. Demikian seterusnya sampai proses penumpukan 

selesai. 

• Tumpukan kemudian ditutup rapat dengan menggunakan 

plastik atau bahan kedap udara dan tidak rembes air lalu 

diberikan beban diatasnya dengan menggunakan ban 

bekas atau karung berisi pasir 

• Selama proses fermentasi tumpukan tidak perlu dibalik 

dan lindungi dari hujan dan sinar matahari langsung 

• Proses pembuatan silase akan selesai 21 hari setelah 

proses penutupan. 

• Tahap Pengeringan 
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• Tumpukan silase yang telah mengalami proses 

fermentasi, dikeringkan di sinar matahari dan diangin- 

anginkan sehingga cukup kering sebelum disimpan pada 

gudang penyimpanan 

• Setelah kering silase jerami jagung dapat diberikan pada 

sapi sebagai pakan substitusi rumput segar 

 
4.3.2 Ciri-Ciri Silase yang Baik 

Silase jagung berkualitas baik bila proses pembuatan 

dilakukan secara tepat dan benar. Ciri-ciri silase yang baik 

adalah : 

✓ Berbau harum agak kemanis-manisan 

✓ Tidak berjamur 

✓ Tidak menggumpal 

✓ Berwarna kehijau-hijauan 

✓ pH berkisar antara 4 sampai 4,5 

 
 

4.3.3 Keunggulan 

• Mempunyai daya tahan simpan 

• Menghemat waktu penyediaan hijauan makanan ternak 

• Mengurangi polusi 

• Disukai ternak 



62 | Berbasis Masyarakat dan Sumber Daya Lokal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Pupuk Organik 

Pemanfaatan kotoran ternak untuk lahan pertanian selama ini 

juga belum optimal. Kesadaran petani/peternak akan manfaat 

kotoran ternak bagi kesuburan lahan masih rendah. Penggunaan 

pupuk kimia (an-organik) secara terus menerus selama ini menye- 

babkan perilaku petani yang serba instan. Akibatnya Kandungan 

unsur hara didalam tanah pertanian semakin rendah ditandai dengan 

kebutuhan pupuk kimia dari tahun ke tahun semakin meningkat 

dan kondisi tanah yang semakin keras akibat menurunnya daya ikat 

air tanah. Perlu adanya pelatihan dalam upaya memberdayakan 

masyarakat terkait pengelolaan potensi ketersediaan limbah kotoran 

ternak. 

Teknologi Pengomposan merupakan alternatif yang baik 

untuk pengolahan limbah kotoran ternak. Prinsip yang digunakan 

dalam pembuatan kompos adalah proses pengubahan limbah 

organik menjadi pupuk organik/alami melalui aktivitas biologis 

pada kondisi yang terkontrol. 

 

BAB V 

PENGELOLHAN 
LIMBAH PETERNAKAN 

BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL 
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5.2 Manfaat Pupuk Organik 

1. Meningkatkan kandungan unsur hara yang dibutuhkan 

tanaman. 

2. Meningkatkan produktivitas tanaman. 

3. Merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun. 

4. Menggemburkan dan menyuburkan tanah. 

 
5.3 Tujuan 

Tujuan kegiatan ini adalah: 

1. Mengajari dan meningkatkan pengetahuan serta 

keterampilan anggota kelompok peternak Desa Randegan 

dalam memanfaatkan Limbah kotoran ternak sebagai 

pupuk organik secara mandiri, efektif dan efisien. 

2. Mengajari dan meningkatkan pengetahuan serta 

keterampilan anggota kelompok peternak Desa Randegan 

dalam membuat starter mikoorganisme pengompos secara 

mandiri. 

3. Meningkatkan fungsi kelompok ternak Desa Randegan 

terkait pengorganisasian anggota dalam memproduksi 

pupuk organik dan penerapannya di lahan pertanian 

masing-masing. 

 

5.4 Kegunaan 

1. Segi sosial: 

a. Terciptanya kesadaran masyarakat desa Randegan 

dalam memanfaatkan limbah kotoran ternak menjadi 
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pupuk organik yang berguna bagi kesuburan lahan 

pertanian. 

b. Sebagai unit percontohan bagi kelompok dan 

masyarakat desa lainnya yang mempunyai kondisi dan 

potensi yang serupa. 

c. Sebagai pendukung program pemerintah dalam 

menggerakkan kembali pertanian yang ramah 

lingkungan. 

2. Segi lingkungan: 

a. Terciptanya lingkungan sehat yang bebas dari 

pencemaran limbah kotoran ternak 

b. Meningkatkan kesuburan lahan pertanian (lahan 

tempat diterapkannya pupuk) 

3. Segi ekonomi 

a. Meningkatnya pendapatan keluarga petani-peternak 

dari hasil pengoptimalan usaha tani-ternak sistem padi- 

palawija-ternak 

 
5.5 Masalah Limbah Kotoran Ternak 

Lokasi kandang yang jadi satu dengan pemukiman warga 

menimbulkan permasalahan lingkungan. Kotoran ternak selama ini 

dibuang di belakang kandang yang posisi rumah satu dengan lain- 

nya sangat berhimpitan. Akibatnya pencemaran bau dan air limbah 

menyebar kemana-mana khususnya pada musim penghujan. 
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Beberapa petani-peternak telah memanfaatkan kotoran 

ternak yang kering untuk dibawa ke lahan pertaniannya. Hal ini 

dilakukan pada saat musim kemarau. Kandungan bahan organik 

kotoran tersebut sangat berkurang akibat diletakkan pada tempat 

yang tidak terlindung. Panas dan hujan tentunya mengakibatkan 

sebagian unsur hara yang ada ikut hilang. 

Kesadaran petani-peternak untuk memanfaatkan kotoran 

ternak menjadi bahan organik yang baik untuk pertanian memang 

belum optimal. Akses ilmu dan teknologi serta pembinaan terhadap 

masalah tersebut perlu ditingkatkan. 

 
5.6 Solusi yang Ditawarkan 

Teknologi Pengomposan merupakan alternatif yang baik 

untuk pengolahan limbah kotoran ternak. Proses pengomposan 

adalah proses menurunkan C/N bahan organik hingga sama dengan 

C/N tanah (< 20). Selama proses pengomposan, terjadi perubahan- 

perubahan unsur kimia yaitu : 1) karbohidrat, selulosa, 

hemiselulosa, lemak dan lilin menjadi CO2 dan H2O, 2) 

penguraian senyawa organik menjadi senyawa yang dapat diserap 

tanaman. Proses pembuatan dan pemanfaatan kompos dirasa masih 

perlu ditingkatkan agar dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, 

menambah pendapatan peternak dan mengatasi pencemaran 

lingkungan (Prihandini dan Purwanto, 2007). 
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Prinsip yang digunakan dalam pembuatan kompos adalah 

proses pengubahan limbah organik menjadi pupuk organik melalui 

aktivitas biologis pada kondisi yang terkontrol. 

Pengontrolan proses pengomposan pada lokasi pegolahan 

limbah yang sempit bisa dilakukan dengan membuat keranjang 

kompos. Takakura (2009) menjelaskan bahwa keranjang kompos 

tepat digunakan untuk pengolahan bahan organik skala rumah 

tangga dan tidak membutuhkan tempat yang terlalu banyak. Bahan 

pembuatan keranjang kompos bisa dibuat dari anyaman bambu 

yang banyak tersedia di pedesaan. 

Bahan yang diperlukan dalam pembuatan pupuk organik 

adalah kotoran sapi : 90 – 93%, serbuk gergaji (bisa sekam, jerami 

padi dll) : 5%, bahan mikroorganisme pemacu : 0.25 - 1%, dan 

media makanan mikroorganisme (seperti dedak halus) : 2 - 3% 

(Sinar Tani, 2009). 

Mikroorganisme Pemacu bisa dibuat dari bahan-bahan yang 

tersedia disekitar kita. Utami (2009) menambahkan, rizhosfer bisa 

diambil dari akar rumput gajah (Pennisetum Purpureum ). Kompos 

yang starternya menggunakan Rhizosfer rumput gajah terbukti di 

laboratorium mengandung unsur hara (nitrogen, fosfor, dan 

kalium) lebih banyak ketimbang pupuk kompos yang 

menggunakan EM4 buatan pabrik. 
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5.7 Metode Pelaksanaan 

• Tempat Kegiatan 

Program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa ini 

akan dilaksanakan di Desa Randegan Kecamatan 

Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. 

• Bahan dan Alat 

Bahan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah Kotoran 

sapi, sisa-sisa pakan sapi, dedak halus, akar rumput gajah, 

gula pasir, mollases, tepung beras, terasi, dan batang 

bambu yang bisa dianyam. Sedangkan alat-alat yang 

digunakan adalah: cangkul, sekop, ember, sabit/pisau 

anyam, timbangan, gembor, bak plastik, tali karet. 

 
5.7.1 Metode Kegiatan 

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah: 

1. Penyuluhan masyarakat terutama kelompok peternak desa 

Randegan tentang: 

• pencemaran lingkungan oleh limbah kotoran sapi 

• manfaat Pupuk Organik terhadap kesuburan lahan 

pertanian 

• memperkenalkan cara-cara penanganan limbah kotoran 

sapi 

• peran organisasi (kelompok) dalam usaha tani-ternak 
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2. Pelatihan anggota kelompok peternak desa Randegan 

dalam pembuatan pupuk organik (kompos) dari limbah 

kotoran sapi secara cepat dan berkualitas. Selanjutnya 

pada pelatihan pembuatan pupuk dilaksanakan secara 

praktek langsung teknik pembuatan pupuk organik 

(kompos). 

 
5.7.2 Prosedur Kegiatan 

Prosedur kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Persiapan 

Persiapan dilakukan bersama pengurus dan anggota 

kelompok untuk menyepakati jadwal kegaiatan yang akan 

dilakukan. Selanjutnya adalah mempersiapkan bahan dan 

alat-alat yang diperlukan 

2. Pelaksanaan 

a. Penyuluhan 

Dalam penyuluhan dilakukan secara tutorial dan 

diskusi oleh palaksana PKM dengan pengurus dan 

anggota kelompok petani peternak. Penyuluhan 

dilakukan bertempat di rumah ketua kelompok. 

Frekuensi pertemuan dilakukan dua kali, dengan 

waktu pertemuan masing-masing selama 2 jam. Pada 

pertemuan hari pertama menyampaikan materi 

penyuluhan tentang pencemaran lingkungan oleh 
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limbah kotoran sapi dan manfaat pupuk organik 

terhadap kesuburan lahan pertanian. Materi pada 

pertemuan hari kedua adalah memperkenalkan cara- 

cara penanganan limbah kotoran sapi dan peran 

organisasi (kelompok) dalam usaha tani-ternak. 

b. Pelatihan pembuatan keranjang kompos dari 

anyaman bambu 

• Menyiapkan 2 batang bambu yang bisa dianyam 

• Memotong kecil-kecil dan tipis dengan ukuran 

menyesuaikan dimensi keranjang yang berukuran 

1m3. 

• Menjemur potongan bambu selama dua hari 

• Menganyam potongan bambu menjadi lembaran 

sisi berukuran 1m x 1m 

• Merangkai sisi-sisi anyaman menjadi keranjang 

kubus yang berukuran 1m3. 

c. pembuatan mikroorganisme pemacu dari bakteri 

rhizosfer rumput gajah: 

• Menyiapkan 10 bonggol akar rumput gajah beserta 

tanah disekitarnya yang masih menempel 

• Merebus 500 gula pasir, dan 100 gram terasi dalam 

10 liter air hingga mendidih dan tercampur dengan 

baik, kemudian didinginkan 

• Merendam akar rumput gajah kedalam media, tutup 

rapat selama 48 jam 
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• Menyaring ampasnya sehingga hanya tersisa 

cairannya 

• Ekstrak siap digunakan, dengan pengenceran 100- 

500 kali (1 bagian ekstrak dengan 99-499 bagian 

air) 

d. Pelatihan pembuatan pupuk organik dari kotoran 

sapi : 

• Siapkan larutan starter kompos akar rumput gajah, 

ditambah dengan 5 liter tetes / air gula, kemudian 

dilarutkan dalam 50 – 100 liter air bersih. 

• Siapkan keranjang kompos dan letakkan pada 

tempat yang terlindung dari panas dan hujan, ambil 

kotoran sapi kemudian ratakan setinggi 10 - 20 cm, 

semprot / gembor / percikan larutan larutan starter 

kompos akar rumput gajah yang telah dibuat seperti 

pada no. 1 secukupnya (tidak terlalu basah / 

menggumpal bila digenggam dengan kelembapan 

60 %) 

• Taburkan Dedak halus secara merata diatas 

tumpukan kotoran sapi tersebut, kemudian semprot/ 

gembor/percikan kembali larutan larutan starter 

kompos akar rumput gajah secukupnya. 

• Ambil Jerami tercacah/Arang sekam/Bahan organik 

lainnya, ratakan diatas tumpukan sebelumnya 

setinggi 5-15 cm, kemudian semprot/gembor/per- 
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cikkan lagi larutan larutan starter kompos akar 

rumput gajah. 

• Ulangi kegiatan no. 1- 4 diatas hingga tumpukkan 

kira-kira mencapai 1 meter, dengan lapisan paling 

atas adalah kotoran sapi yang ditaburi dengan 

dedak halus dan kemudian di semprot lagi dengan 

larutan larutan starter kompos akar rumput gajah. 

• Tutup keranjang dengan terpal plastik/ goni, setelah 

lebih dari 4 hari periksa suhu tumpukan, jika terlalu 

panas balik / aduk tumpukan tersebut, tutup lagi 

dan biarkan selama 2-3 minggu, pembalikan bisa di 

lakukan 2-3 kali selama proses pengomposan. 

• Ciri Pupuk organik padat yang sudah jadi 

diantaranya : tidak berbau, warna kehitaman, 

tekstur lebih halus (mawur). 

e. Penggunaan pupuk organik di lahan pertanian: 

• Melakukan Demonstrasi Lapang penggunaan pupuk 

organik di lahan pertanian anggota kelompok 

• Aplikasi dilakukan pada lahan 0.1 Ha Tanaman 

Padi dengan menggunakan pupuk organik sebesar 

1 ton. Pemberian pupuk organik dilakukan pada 

saat pengolahan tanah dimusim penghujan. 

Penggunaan pupuk kimia tetap dilakukan dengan 

mengurangi sebesar seperempat dari kebiasaan 

petani. 
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• Membandingkan kondisi dan hasil panen tanaman 

padi antara Lahan yang diaplikasi pupuk organik 

dengan Lahan yang hanya menggunakan pupuk 

kimia saja 

 
3. Evaluasi 

Mengevaluasi proses dan hasil kegiatan dengan 

memperhatikan seberapa besar pencapaian : 

a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani- 

peternak dalam memanfaatkan limbah kotoran ternak 

secara mandiri 

b. Peningkatan kesadaran petani untuk menggunakan 

pupuk organik di lahan pertaniannya. 
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6.1 Pengertian Hijauan Makanan Ternak 

Hijauan Makanan Ternak (HMT) hijauan atau rumput- 

rumputan yang memiliki angka kecukupan gizi yang tepat untuk 

ternak ruminansia, tidak semua rumput dapat dikategorikan hijauan 

makanan ternak. untuk itu peternak perlu menanam sendiri rumput- 

rumput unggul yang dikategorikan sebagai hmt. beberapa jenis hmt 

ada berasal dari indonesia dan banyak juga didatangkan dari luar 

negeri dan dikembangakan di indonesia. 

Pakan adalah sumber gizi bagi ternak dan pakan ini 

merupakan kebutuhan primer satu-satunya pada ternak berbeda 

dengan manusia yang memiliki tiga kebutuhan primer, pakan 

berguna untuk pertumbuhan serta produksi. pakan dikategorikan 

hmt adalah rumput atau hijauna yang memiliki nilai kandungan 

gizi yang cukup sesuai kebutuhan ternak khususnya ruminansia. 

secara garis besar pakan ternak ruminansia bisa dibedakan menjadi 

dua yankni pakan serat dan pakan penguat, pakan serat ini 

 

BAB VI 

HIJAUAN MAKANAN TERNAK 
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diataranya dalah rumput (hmt) dan penguat adalah konsetrat. hmt 

sebaiknya dipotong pada usia yang tepat, sebab jika terlalu tua 

maka kualitasnya akan semakin buruk. 

 

6.2 Manfaat Hijauan Makanan Ternak 

Dengan memanfaatkan hijauan makanan ternak, ternak 

mendapatkan nutrisi yang tercukupi karena HMT ini memiliki 

keunggulan kandungan nutrisi dan produktivitas yang tinggi. HMT 

memerlukan lahan khusus untuk media pertumbuhan agar tidak 

terganggu oleh gulma yang tidak menguntungkan, untuk perawatan 

HMT tidak terlalu sulit sepertihalnya tanaman berbuah atau berbiji 

pada umumya. 

Dengan adanya HMT juga memudahkan peternak agar tidak 

susah payah merumput di alam, karena tingginya produksi yag 

dihasilkan dengan memanfaatkan HMT mampu dihitung jumlah 

produksi pertahunnya sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan 

pakan ternak dengan HMT yang ditanam. HMT yang berlebihan 

juga bisa disimpan atau diawetkan melalui teknologi fermentasi 

atau sillase dan dimanfaatkan sebagai pakan ternak saat musim 

kemarau 

 

6.3 Jenis-Jenis Hijauan Makanan Ternak 

a. Pakchong 

Pakchong merupakan salah satu dari jenis rumput 

gajah yang memiliki keunggulan kandungan nutrisi dan 

produktivitas yang tinggi. Rumput pakchog berasal dari 



Inovasi Budidaya Ternak Ruminansia | 75  

Thailand, rumput ini juga bisa dikatakan sebagai rumput 

hibrida yang diciptakan oleh seorang ilmua di Thailand. 

Bagi peternak, rumput pakchong masih kerap dicari 

sebagai pakan hijauan. Keunggulan rumput pakchong 

cukup banyak hingga beberapa orang menjual bibitnya. 

Pakchong memiliki kandungan protein sebanyak 16,45 

persen. Rumput unggul ini dapat tumbuh hingga 

mencapai 5 meter. Daun dan batangnya tidak ditumbuhi 

bulu sehingga sangat disukai oleh hewan ternak. Untuk 

hasil panen dari lahan seluas 1HA (10.000 m2), tanaman 

ini dapat dijadikan pakan hijauan sebanyak 30 ekor sapi. 

Jika diukur, hasilnya bisa mencapai 450 hingga 600 ton 

per hektar dalam setahun. 

 

Gambar 16. Rumput Pakchong 
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b. Kaliandra 

Kaliandra merupakan tanaman yang tergolong dalam 

kelompok leguminosa dan banyak dimanfaatkan peternak 

sebagai pakan. Kaliandra mempunyai morfologi mirip 

seperti tanaman putri malu, hanya saja ukurannya jauh 

lebih besar. Kaliandra dan putri malu ada dalam famili 

yang sama. Kaliandra dengan ukuran yang lebih tinggi 

dan besar daripada putri malu. 

Kaliandra cukup potensial sebagai pakan sumber 

protein yaitu mengandung 20-25% (Willyan et al., 2007). 

Spesies Caliandra calothyrsus berbunga merah dan 

Caliandra tetragona berbunga putih. Paterson et al. (1999) 

melaporkan bahwa umur pemanenan pertama untuk 

hijauan pakan ternak kaliandra sebaiknya pada umur 9-12 

bulan, dan seterusnya dapat dipanen setiap 4-6 kali 

setahun tergantung kondisi tanahnya 

Gambar 17. Tanaman Kaliandra 
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c. Indigofera 

Indigofera merupakan tanaman dari kelompok 

kacangan (leguminosa) dari genus indigofera. Pohonnya 

berukuran sedang, tumbuh tegak, dan mempunyai cabang 

yang banyak. Tanaman indigofera memiliki ciri khas 

yaitu bagian daunnya yang berwarna hijau terang dan 

ketika berumur 12 bulan berbunga dengan warna ungu. 

Perkebunan indigofera yang pertama di Indonesia adalah 

di Wonogiri (Jawa Tengah) sebagai salah satu tanaman 

yang wajib ditanam disamping kopi, karet, tebu dan teh 

pada saat tanam paksa pada tahun 1830 (Anonimous, 

2011). Indigoferaa dalam memenuhi kebutuhan hijauan 

paka ruminansia memiliki produksi yang tinggi mencapai 

33-51 ton BK/ha/tahun dengan interval defoliasi 60 hari 

(Tarigan, et al. 2010) 

Jenis-jenis lndigofera dapat tumbuh sampai 1.650 m 

di atas permukaan laut, dan tumbuh subur di tanah gembur 

yang kaya akan bahan organic. Indigofera tinctoria tidak 

toleran terhadap curah hujan tinggi dan penggenangan. 

Dalam keadaan tumbuh secara alami atau liar jenis-jenis 

Indigofera dijumpai di tempat-tempat terbuka dengan 

sinar matahari penuh, misalnya lahan-lahan terlantar, 

pinggir jalan dll. 

Indigofera sp. sangat baik dimanfaatkan sebagai 

hijauan pakan ternak  dan mengandung protein  kasar 
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27,9%, NDF 49,73-53,20%, ADF 47,63-49,90, Ca 0,97- 

4,52%, P 0,19-0,33%, dan koefesian cerna 65,33-70,64% 

(Suharlina, 2010) 
 

Gambar 18. Tanaman Indigofera 
 
 

d. Ketela Pohon 

Tanaman Ketela pohon atau ubi kayu merupakan 

tanaman perdu. Ketela pohon berasal dari benua Amerika, 

tepatnya dari Brasil. Salah satu hijauan sebagai pakan 

ternak ruminansia yang bagus adalah daun singkong. 

Tanama ini bisa dekembang biakkan dengan batang dan 

biji, kelebihan dari tanaman ini dapat tumbuh di lahan 

kering dan kurang subur dan daya tahan terhadap 

penyakit relative lebih tinggi. Kekuraga taaan ini yaitu 

mengandung asam sianida yang berpotensi membuat 

terak keracuan, namun kandungan sianoda bervariasi da 

bisa sedikit di hilangkan dengan cara di layukan atau di 
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angina-anginka. Daun singkong memiliki kandungan 

protein kasar yang cukup tinggi yaitu sekitar 16 %. 

Gambar 19. Tanaman Ketela Pohon 
 
 

e. Lamtoro 

Lamtoro merupakan sejenis tanaman polong-polong- 

an, tanaman ini juga sebagai tanaman multiguna karena 

karena semua dapat dimanfaatkan oleh manusia dan 

hewan (Manpaki, 2017). Ternak Ruminantsia merupakan 

salah satu ternak yang dipelihara di pedesaan karena 

berperan besar dalam menunjang perekonomian. 

Tanaman lamtoro memiliki banyak manfaat yaitu 

sebagai tanaman sumber protein untuk ternak ruminansia, 

sebagai pencegah erosi, tanaman pagar hidup dan tanam- 

an pelindung. Lamtoro memiliki kandungan protein kasar 

yang sangat tinggi yaitu sekitar 34%, karbohidrat 40%, 
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tannin 4 %, mimosin 7,17%, kalsium 2,36 %, fosfor 

0,23%, dan nitrogen 4,2%. 

Lamtoro bisa dikembang biakkan melalui biji, saat di 

kasihkan ke ternak daun harus lebat terlebuh dahulu atau 

waktu pemotongan kurang lebih saat umur 1 tahun. 

 

Gambar 20. Tanaman Lamtoro 
 
 

f. Rumput Odot 

Rumput odot ini nama lainnya dalam bahasa 

Indonesia adalah rumput gajah kerdil. Produktifitas dari 

rumput ini dapat dimaksimalkan dengan mengoptimalkan 

jumlah anakan rumput odot di setiap rumpunnya. Faktor 

tersebut meliputi kebutuhan air, banyaknya naungan, 

pemupukan, kesuburan tanah, pemangkasan dan jarak 

tanam. 

Perkembangan rumput odot juga sangat mudah yaitu 

dengan stack atau batang bagian bawah rumput odot, 
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rumput odot ketinggiannya hanya mecapai 50 cm dan 

lebih rumbun daripada rumput gajah lainnnya. Produksi 

rumput odot bisa mencapai 154, 4 ton/ha. Kandungan 

nutrisi rumput odot termasuk tinggi dengan kandungan 

protein 13, 14%, Bahan organik 80%, serat kasar 42,73%, 

bahan kering 7,91% . 

 

Gambar 21. Rumput Odot 

 
Tabel 9. Kandungan Nutrisi Hijauan Makanan Ternak 

dan Bahan Makanan Ternak. 
 

No 
Nama 

Bahan 

B.K. PrK. S.K. Lemak Abu BETN Ca P 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

 Hijauan         

1 Rumput gajah 18,98 10,19 34,15 1,64 11,73 42,29   

2 
Rumput 

lapangan 
35,41 6,69 34,19 1,78 9,7 47,64 

  

3 
Rumput Brach 

brizantha 
18,21 11,01 34,12 1,18 10,12 43,57 

  

4 
Rumput Brach 

decumbens 
16,98 11,42 27 2,14 10,78 48,66 0,29 0,6 



82 | Berbasis Masyarakat dan Sumber Daya Lokal  

5 
Digitaria 

decumbens 
15,82 12,72 37,97 1,76 9,34 38,22 

  

6 
Setaria 

sphacelata 
13,95 12,67 34,95 1,99 9,6 40,79 

  

7 
Andropogon 

nodosis 
* 3,54 39,39 0,68 5,12 51,27 0,63 0,17 

8 
Rumput 

benggala 
* 18,37 27,4 3,81 13,08 37,34 

  

9 Stylosanthes 18,8 16,62 36,45 1,59 7,06 38,28   

10 Centrosema 19,27 19,61 35,54 1,2 8,22 35,43   

11 Des. Nusitatum 13,19 18,53 31,77 3,06 10,14 36,5   

12 Rumput kumpai 31,04 11,49 33,67 2,18 6,93 45,73   

13 Rumput sungai * 9,05 38,26 1,48 9,32 41,89   

14 
Alang-alang 
campuran 

17,14 8,36 37,74 1,8 6,58 45,52 
  

15 Rumput kering * 8,49 31,09 1,41 9,1 49,91   

16 
Rumput kering 
+ jerami 

* 5,8 31,55 1,2 16,53 44,92 
  

17 Molases grass 17,18 8,68 33,94 2,11 11,4 43,87 0,88 0,72 

18 Daun petai cina * 30,58 11,94 3,5 7,79 46,01   

19 
Tp. Daun petai 
cina 

* 48,07 11,95 6,13 9,32 24,53 
  

20 Daun turi* * 23,48 9,38 3,51 10,1 53,53   

21 Jerami padi * 3,93 32,99 0,87 22,44 39,77   

22 Daun singkong* 20,35 8,95 30,92 1,46 10,74 47,93 0,67 0,36 

23 
Batang 

singkong 
13,4 1,75 23,49 1,32 10,43 63,01 

  

24 
Batang dan 

daun singkong 
23,31 3,98 33,29 1,59 49,79 11,35 

  

25 
Daun gandum 

merah 
30,57 5,83 30,82 2,59 9,51 51,25 

  

26 
Daun gandum 

putih 
29,49 6,16 29,87 2,89 9,05 52,03 

  

27 
Batang gandum 

putih 
13,83 0,84 34,66 0,62 3,67 60,21 
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28 
Batang gandum 

merah 
16,72 0,92 34,56 1,04 6,93 56,55 

  

29 Daun tebu* 27,92 5,65 35,82 1,44 67,77 49,32   

30 
Daun + batang 
tebu 

15,34 5,75 49,23 1,53 11,25 40,54 
  

31 Batang sagu 37,28 0,84 5,19 0,28 7,63 86,06   

32 Galih sagu * 0,41 7,33 0,25 7,2 84,81   

33 Serat galih * 0,99 14,47 0,33 7 77,21   

34 Murbei * 18,25 15,78 4,83 14,24 46,9   

35 
Kepompong 

ulat sutera 
* 60,11 5,72 19,2 10,41 4,56 

  

36 Sintrong * 18,25 15,78 4,83 14,24 46,9   

37 Kecubung 8,61 31,55 12,16 4,89 14,58 36,82   

38 Tangki Tanda 32,02 9,35 38,16 1,44 4,77 46,28   

39 Penguat         

40 Jagung kuning 87,08 7,68 3,78 2,72 1,65 84,17 1,1 0,41 

41 Jagung putih 88,79 9,64 0,82 3,69 1,58 84,27 1 0,44 

42 Jagung ayakan 88,31 10,92 0,78 3,13 1,64 83,53 0,63 0,83 

43 Tepung jagung 87,27 9,91 2,45 4,64 4,06 78,94   

44 Onggok 85,69 1,55 10,44 0,36 1,03 86,62   

45 Beras merah 82,29 9,36 1,31 1,62 1,82 85,89   

46 Gabah 88,75 7,85 10,97 1,05 6,47 73,66 0,55 0,59 

47 Menir 88,95 9,12 1,57 24,96 1,97 62,38   

48 
Menir dan 
gabah 

87,05 9,78 1,18 24,75 4,12 60,17 
  

49 Dedak kasar 85,65 12,99 13,82 9 10,88 54,31   

50 Dedak halus 89,61 15,88 8,54 9,11 9,75 56,72   

51 
Kacang kedelai 

(merah) 
91,34 38,65 7,59 14,42 9,04 30,3 

  

52 
Kacang kedelai 

disanggrai 
92,55 30,65 8,14 13,65 6,83 40,73 

  

53 
Kacang kedelai 

dikukus 
93,16 39,81 6,47 16,23 11,18 26,31 
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54 
Kadang kedelai 

(hijau) 
90,05 37,86 5,37 21,39 11,23 24,15 

  

55 
Kacang kedelai 

(hitam) 
91,59 35,64 6,35 12,27 8,78 36,96 

  

56 
Tepung kacang 

kedelai 
89,5 31,71 6,78 12,52 6,86 42,13 

  

57 
Bungkil kacang 

kedelai 
88,61 46,27 8,62 14,98 8,2 21,93 

  

 

58 

Hasil ikutan 

pengolahan 

kedelai 

 

90,94 

 

20,56 

 

2,21 

 

6,48 

 

7,97 

 

62,78 

  

59 Kacang hijau 87,79 27,37 3,88 1,48 3,71 63,56 1,06 0,78 

60 
Kacang hijau 

sanggrai 
88,73 24,34 5,79 1,54 8,26 60,07 

  

61 
Tepung kacang 

hijau 
84,87 25,31 6,4 0,7 4,91 62,68 

  

62 Kacang merah 86,29 28,96 4,45 4,84 4,52 57,23   

63 
Tepung kacang 

merah 
85,49 29,16 6,01 1,3 6,21 57,32 

  

64 Kacang Tolo 88,88 42,33 7,18 1,45 3,92 45,12 0,92 0,73 

65 Jawawut 91,63 12,16 9,59 2,52 3,53 72,2   

 

66 
Bungkil kacang 

tanah 

 

88,84 

 

31,37 

 

6,26 

 

11,36 

 

6,25 

 

44,76 
  

67 Bungkil kelapa 90,69 23,4 13,39 15,49 6,58 41,14   

68 
Bungkll kelapa 
gebleg 

89,66 19,76 13 71,66 6,46 49,12 
  

69 
Bungkil kelapa 
keripik 

91,34 19,44 12,51 11,16 6,58 50,31 0,79 0,85 

70 
Bungkil kelapa 
sawit 

92,94 14,78 11,57 21,87 2,78 49 
  

71 Ampas kelapa 91,05 12,17 15,12 31,38 5 36,33 0,53 0,24 

72 
Bungkil kacang 
pure 

90,46 32,36 4,7 15,65 7,11 40,18 1 0,5 

73 Biji lamtoro 94,93 23,47 14,56 6,64 4,36 50,97   

74 
Tepung biji 

lamtoro 
90,08 35,14 11,96 6,56 2,66 43,68 

  

 

75 

Tepung biji 

lamtoro 

sanggrai 

 

87,62 

 

35,05 

 

16,59 

 

4,85 

 

4,5 

 

39,01 
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76 Gandum putih 89,98 1,8 30,87 1 4,36 61,97   

77 Gandum merah 88,08 3,55 31,44 1,35 7,72 55,94   

78 Tepung terigu 88,2 11,55 1,4 2,8 9,36 74,89   

79 
Dedak terigu 
halus 

87,39 18,26 6,94 4,72 4,42 65,66 
  

80 
Dedak terigu 
kasar 

89,29 16,69 9,91 3,54 4,96 64,9 
  

81 Tetes 82,52 3,06 0 0 10,31 86,63   

82 Sorghum 87,74 10,03 1,82 3 2,61 82,54   

83 Bulgur 90,65 12,86 1,52 1,41 1,65 82,56   

84 Ampas Bir 95,8 33,74 19,15 6,06 3,98 37,07   

85 Ampas tahu 97,1 24,56 23,58 10,13 3,51 38,22   

86 Urea (N) - 41,61 - - - -   

87 Ikan teri 95,13 44,98 1,05 7,55 41,78 4,64 7,11 4,85 

88 Tepung ikan 89,74 49,03 5,66 4,71 35,51 5,09 11,28 2,76 

89 Tepung ikan teri 89,8 37,82 0,68 6,52 22,64 32,34 5,52 3,32 

90 
Tepung kepala 
ikan 

92,25 40,83 1,78 10,31 35,01 12,07 13,24 6,33 

91 Tepung mujair 92,33 33,62 0,61 13,7 35,19 16,88 10,81 4,83 

92 Tepung darah 89,22 80,31 5,07 0,76 7,9 5,96 0,93 0,29 

93 
Tepung kepala 
udang 

88,68 32,35 21,42 0,8 39,13 6,3 16,34 2,83 

94 Tepung Ebi 86,63 32,08 21,03 0,76 39,35 6,78 17,7 2,48 

95 Siput 94,83 13,47 7,81 1,03 52,14 26,23 41,95 0,09 

96 Tepung Kerang 94,93 2,08 20,56 0,07 60,74 16,55 54,66 0,02 

97 Kulit kodok 91,77 8,2 0,71 2,27 14,33 74,49 4,06 2,81 

98 Tepung kodok 92,42 59,42 0,77 7,12 0,86 31,83 7,41 3,04 

99 Bia telaga 95,13 15,27 17,19 0,69 50,39 16,46   

100 Bia sawah 97,09 11,6 29,85 0,72 46,62 11,21   

101 Skim Milk 92,21 36,53 0 1,14 8,4 54,93 2,19 0,32 

102 CSM 90,85 18 1,33 2,14 4,52 74,01   

103 
Tepung bekicot 
+ kulitnya 

97,54 5,11 9,24 0,32 58,7 26,63 
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