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Abstract 

 
The purposes of this research was to test potential of complete feed base of waste product on sheep. 

Eighteen sheep were used and divided into three treatments and six replications using Completely Randomized 
Design as design experiment. Treatments were tested consist of P0 (complete feed = Control), P2 (complete feed + 

5% cellulolityc bacteria), P1 (complete feed + 10% cellulolityc bacteria). Sheep productivity were measured by 
average daily gain (ADG). The data were analyzed with Analysis of Variance followed by Duncan’s Multiple 

Range Test.  The result showed that the effect of complete feed fermentation by cellulolityc bacteria could increase 

the ADG of P2 (114,29 g/tail/day); P1 (101,43 g/tail/day) were significantly higher (p<0.05) than P0 (64,29 
g/tail/day). It is concluded that complete feed fermentation by cellulolityc bacteria could raise animal performance 

base on waste product for fed, with the results that were applied on smallholder sheep farm. 
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Pendahuluan 

Populasi ternak domba di Indonesia tahun 

2005 adalah sebesar 7.69 juta ekor 8.244 juta ekor  
(BPS, 2005). Dari populasi tersebut sebagian besar 

terkonsentrasi di pulau Jawa, sehingga dapat 
dikatakan bahwa tanah-tanah di Jawa menjadi sangat 

terbatas untuk pemgembangan peternakan. Keadaan 

daerah seperti ini, lebih dimungkinkan memelihara 
ternak ruminansia kecil seperti halnya domba. 

Menurut Sabrani (1982), potensi daerah sangat 

bervariasi dari suatu daerah ke daerah lainnya, dan ini 
memperlihatkan adanya interaksi dengan faktor- 

faktor pendukungnya yang berupa pakan, iklim, tanah 
dan manusia (peternaknya). Domba merupakan 

ternak ruminansia kecil yang banyak dipelihara oleh 

petani ternak di pedesaan, pada umumnya masih 
usaha sambilan di samping usaha taninya. Sistem 

pemeliharaan yang masih tradisional dengan sifat 
usaha yang hanya merupakan usaha sambilan, 

menyebabkan produktivitas ternak domba rendah.  

Faktor utama yang mempengaruhi produkti-
vitas domba adalah pemberian pakan dan gizinya 

(Devendra, 1993). Lebih lanjut dinyatakan bahwa 

pemberian pakan dalam jumlah yang cukup dan 
kualitas yang baik paling besar pengaruhnya 

dibanding faktor-faktor lain, dan ini merupakan cara 
yang sangat tepat untuk meningkatkan produktivitas-

nya. Penelitian lain oleh Soetama dkk. (1993), me-

nyatakan bahwa pemberian pakan yang baik (cukup 
kualitas dan kuantitasnya) akan dapat meningkatkan 

bobot lahir anak domba, dan bobot lahir anak 

berhubungan erat dengan daya hidupnya.  
Limbah pertanian yang mempunyai prospek 

sebagai bahan baku pembuatan pakan komplit berasal 

dari tanaman  padi, jagung, ubi jalar, kedelai, kacang 
tanah, kacang hijau. Kendala pemanfaatan limbah 

pertanian adalah rendahnya nilai nutrisi yang ditandai 
dengan tingginya kandungan serat kasar (selulosa, 

hemiselulosa, lignin) dan rendahnya protein kasar, 

sehingga kecernaan limbah pertanian menjadi rendah. 
Teknologi untuk memperbaiki kualitas pakan limbah 

pertanian  masih menjadi prioritas penting dalam 

memperbaiki kecernaan nutrisi ternak domba. 
Penggunaan bahan kimia untuk memperbaiki kualitas 

limbah pertanian membutuhkan biaya yang tinggi 
serta dapat menimbulkan polusi lingkungan atau 

keracunan. Perlakuan biologis menggunakan 

inokulum bakteri selulolitik berperan meningkatkan 
kualitas limbah pertanian sebagai pakan ternak, disisi 

lain juga mempunyai kontribusi positif dalam 
menjaga keseimbangan komposisi mikroorganisme 

dalam sistem pencernaan ternak yang berakibat 

meningkatnya daya cerna bahan pakan dan menjaga 
kesehatan ternak. Bakteri selulolitik mampu mem-

produksi enzim endo 1,4  – glukanase, ekso 1,4  – 

glukanase dan   glukosidase yang dapat memecah 
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komponen serat kasar menjadi  karbohidrat terlarut 

(Howard et al., 2003). Penggunaan bakteri selulolitik 
sebagai inokulum diharapkan mempunyai kemampu-

an dalam menguraikan ikatan lignoselulosa dan 

lignohemiselulosa yang sulit dicerna domba, 
sehingga dapat meningkatkan kecernaan limbah 

pertanian. Teknologi pakan lengkap (complete feed) 

merupakan salah satu metoda/teknik pembuatan 
pakan yang digunakan untuk meningkatkan pe-

manfaatan limbah pertanian melalui proses 
pengolahan dengan perlakuan fisik dan suplementasi 

untuk produksi pakan ternak ruminansia. Proses 

pengolahannya meliputi pemotongan untuk merubah 
ukuran partikel, pengeringan, penggilingan / peng-

hancuran, pencampuran antara bahan serat dan 

konsentrat yang berupa padatan maupun cairan, serta 
pengemasan. Pemanfaatan limbah pertanian yang 

tersedia secara lokal di masing-masing wilayah, 
merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan 

produksi pakan dengan kualitas standar dan sekaligus 

murah. 
Untuk meningkatkan penyediaan pakan 

ternak secara kontinyu maka di introduksikan 

penggunaan pakan komplit (complete feed) terutama 
yang berbahan baku limbah pertanian dengan 

penambahan inokulum bakteri selulolitik sebagai 
probiotik, untuk menghasilkan pakan ternak ber-

kualitas dalam pemeliharaan  domba ekor gemuk 

secara semi intensif dan intensif. Berdasarkan 
pertimbangan tersebut diatas perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian 
pakan komplit berbasis limbah pertanian yang 

difermentasi menggunakan selulolitik untuk meng-

ukur pertambahan berat badan domba. 

 

Meteri dan Metode Penelitian  

Materi Penelitian 
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah bahan limbah pertanian yang terdiri dari : 
katul, tumpi jagung, bungkil kopra, jerami kangkung 

dan menir kedelai yang dikemas dalam bentuk pakan 

komplit yang diperoleh dari Kecamatan Wonoayu 
dan Prambon Kabupaten Sidoarjo. Isolat bakteri yang 

digunakan adalah bakteri seluloltik yang merupakan 

stok dari Laboratorium Makanan Ternak Fakultas 
Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya. 

Ternak domba jantan berumur 1 – 1,5 tahun dengan 
berat badan 20–25 kg sebanyak 18 ekor, yang 

ditempatkan dalam kandang individual dan di-

lengkapi dengan tempat pakan dan minum.  

 

Prosedur penelitian 

Pada penelitian ini bahan-bahan limbah 
limbah pertanian diperoleh dari Kabupaten Sidoarjo 

dan sekitarnya yang semuanya dibuat dalam bentuk 
pakan komplit dengan iso protein (protein kasar 12-

13%). Selanjutnya semua bahan tersebut ini dilaku-

kan fermentasi menggunakan isolat bakteri selulolitik 

yang diperam selama 7 hari. Proses pengolahan 

pakan dilakukan dengan cara mencampur semua 
bahan limbah pertanian yang ada dan selanjutnya 

diproses dengan menggunakan metode fermentasi. 

Semua bahan disemprot dengan larutan yang terdiri 
dari bakteri selulolitik, urea dan tetes secara merata, 

selanjutnya dimasukkan dalam kantong plastik. 

Setelah proses fermentasi selesai, pakan komplit 
diangin-anginkan selanjutnya dilakukan analisis 

proksimat untuk mengetahui kandungan  bahan 
kering (BK), bahan organik (BO), serat kasar (SK), 

protein kasar (PK) dengan metode AOAC (1990). 

Adapun perlakuan penelitian sebagai berikut : 
P1 = Pakan komplit (kontrol) 

P1 = Pakan komplit  +5 % bakteri selulolitik 

P2 = Pakan komplit   +10 % bakteri selulolitik 
 Ketiga pakan perlakuan diberikan pada 18 

ekor domba jantan yang terdiri 6 ekor domba dengan 
3 ulangan. Kebutuhan bahan kering harian domba 

yang diberikan pada penelitian ini sebesar 4 % dari 

bobot hidup (Ranjhan, 1977). Konsentrat yang 
digunakan adalah konsentrat Pap dengan kandungan 

protein 15 %. Penelitian ini berlangsung dua periode 

yaitu periode adaptasi selama 7 hari dan periode 
koleksi selama 7 hari. Periode adaptasi :  Dilakukan 

pada masing-masing ternak sesuai dengan pakan 
perlakuan sampai konsumsi ternak konstan. Pakan 

diberikan ad libitum 2 kali/hari yaitu pk. 08.00 dan 

16.00 WIB. Dilakukan pencatatan pemberian dan sisa 
pakan. Setelah pakan perlakuan stabil, maka tahap 

berikutnya dimulai. Periode koleksi : Pada periode ini 
dilakukan pendataan tentang jumlah pemberian 

pakan, sisa pakan dan jumlah feses serta pengambilan 

sampel masing-masing komponen tersebut pada 
setiap ternak. Sisa pakan dan feses diambil sebanyak 

10 % untuk digunakan analisis bahan kering (BK), 

bahan organik (BO), serat kasar (SK), protein kasar 
(PK) dengan metode AOAC (1990). Variabel yang 

diamati : pertambahan berat badan domba. 

Pertambahan berat badan dihitung berdasarkan selisih 

dari penimbangan berat badan akhir dikurangi dengan 

berat badan awal dibagi dengan jumlah hari 
pengamatan pertumbuhan berat badan setiap satu 

minggu. Menurut Cole (1976), pertumbuhan adalah 

aktivitas fisiologi yang dapat dinyatakan dengan PBB 
rata-rata persatuan waktu. Laju pertambahan berat 

badan rata-rata per harian atau Average Daily Gain 
(ADG) dari individu atau sekelompok ternak dapat 

dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut: 

 
ADG =     W2 – W1 

                  T2 – T1 

ADG   = pertambahan berat badan (g/ekor/hr) 
W1      = berat badan awal penimbangan (kg) 

T1       = waktu awal penimbangan 
W2     = berat badan akhir penimbangan (kg) 

T2      = waktu awal penimbangan 
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Analisis Data 
 Data yang diperoleh dalam penelitian ini 

dianalisis dengan uji F sesuai dengan mengunakan 
Rancangan Acak Lengkap (Kusriningrum, 2008). 

Apabila perlakuan memberikan perbedaan yang nyata 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s 
Multiple Test dengan menggunakan perangkat lunak 

SPSS 12.0.  
 

Hasil dan Pembahasan 

Penambahan bakteri selulolitik pada 
fermentasi pakan komplit berpengaruh nyata terhadap 

pertambahan berat badan domba (p<0,05). Ber-

dasarkan hasil Uji Jarak Berganda Duncan dapat 
diketahui bahwa pertambahan berat badan domba 

pada perlakuan P2 dan P1 yang berbeda nyata 
(P<0,5) dengan P0. Pertambahan berat badan domba 

pada penelitian ini berturut-turut dari P2 dan P1 dan 

P0 adalah 64,29; 101,43; 114,29 g/ekor/hr. Hasil 
analisis kovariansi terhadap pertambahan berat badan 

harian menunjukkan bahwa penambahan bakteri 

selulolitik dalam pakan komplit sampai level 10% 
memberikan hasil yang berbeda tidak nyata. Hasil 

yang berbeda tidak nyata ini berarti bahwa 
penambahan bakteri selulolitik dalam pakan komplit 

memberikan pengaruh terhadap pertambahan berat 

badan setiap minggu pada domba. 
 

Tabel 1.  Hasil analisis proksimat pakan komplit (% 
BK) 

Variabel PK PKW PKP 

Bahan 
organik 

79,51 76.77
 
 77.87

 
 

Protein kasar 14,98
 
 18,10  17,77  

Serat kasar 20,54
 
 17,01

 
 17,19

 
 

Abu  22,76 20.23 22.13 

 

Pengaruh penggunaan pakan komplit 

berbasis limbah pertanian terhadap pertambahan berat 
badan domba selama penelitian ditampilkan pada 

Gambar 1. 

Penambahan bakteri selulolitik dalam 
pakan komplit sampai level 10% menyebabkan 

kandungan nutrien antara pakan kontrol dengan 
pakan perlakuan berbeda nutrisinya sehingga 

menyebabkan konsumsi pakan antar domba berbeda 

nyata. Konsumsi yang berbeda nyata ini 
menyebabkan pertambahan berat badan yang berbeda 

nyata pula. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
kemampuan domba dalam memanfaatkan pakan yang 

dikonsumsi untuk pertumbuhan adalah tidak sama. 

Jumlah konsumsi pakan adalah merupakan faktor 
yang paling menentukan jumlah nutrien yang didapat 

oleh ternak dan selanjutnya mempengaruhi 

pertambahan bobot badan. Oleh karena itu konsumsi 
yang berbeda nyata menyebabkan adanya per-

tambahan berat badan (PBB) domba yang berbeda 
nyata juga. Hal ini sesuai pendapat (Mc. Donald et 

al., 2004) yang menyatakan bahwa berat badan ternak 

berbanding lurus dengan konsumsi pakannya, 
semakin tinggi berat badan maka makin tinggi pula 

tingkat konsumsi pakannya  

Pakan komplit fermentasi mengandung nilai 
nutrien yang cukup baik terutama untuk nutrien 

berupa protein, karbohidrat dan mineral. Peningkatan 
menyebabkan kandungan protein kasar ransum 

meningkat dan serat kasar menurun (Tabel. 1). 

Protein yang dikonsumsi dihidrolisis oleh bakteri di 
dalam rumen menjadi asam amino yang selanjutnya 

mengalami perubahan menjadi asam organik, 
ammonia dan CO2. Amonia (NH3) akan digunakan 

oleh bakteri dalam mensintesis protein mikrobia yang 

kemudian mengalami pencernaan pasca rumen 
(Arora, 1989). Menurut Anggorodi (1990), protein 

merupakan bahan penyusun bagian terbesar dari urat-

urat daging, organ tubuh, tulang rawan dan jaringan 
ikat serta jaringan-jaringan luar.  

Peningkatan pertambahan berat badan pada 
pada pakan perlakuan P2 dan P1 yang disajikan Tabel 

1. juga dipengaruhi oleh serat kasar dari pakan P2 

dan P1. Nilai serat kasar dengan penambahan bakteri 
selulolitik dalam pakan komplit sampai level 10% 

ternyata turun yaitu dari 20,54
 
% menjadi 17,01 dan 

 
 

Gambar 1. Pertambahan berat badan domba dengan pemberian pakan komplit 

 



Mirni Lamid. Potensi Pakan Komplit ... 

8 

17,19
 
%. Bakteri selulolitik menghasilkan enzim yang 

merupakan enzim hidrolase yang menghidrolisis 
selulosa menjadi glukosa. Tiga kompleks enzim 

selulase adalah endoglukanase (endo-1,4- -D-
glucanase atau endocellulase), eksoglukanase (exo-

1,4- -D-glucanase atau cellobiohydrolase) dan cello-

biase ( -glucosidase atau -D-glucoside gluco-
hidrolase) (Singleton, 2001). Enzim selulase dapat 

diisolasi dari berbagai sumber, dengan perbedaan 

karakteristik berat molekul, komposisi asam amino 
beserta urutannya, kapasitas untuk menyerap selulosa 

dan kemampuan untuk mendegradasikan substrat 
tertentu. Beberapa enzim selulase yang berasal dari 

bakteri mempunyai kemampuan yang lebih untuk 

mendegradasikan selulosa secara in vivo dibanding-
kan dengan enzim selulosa yang berasal dari fungi 

(Aklyosov, 2004). Walaupun terdapat penurunan 

serat kasar pada pakan perlakuan, hal ini juga 
berguna untuk mendukung perkembangan mikroba 

rumen. Menurut Mc. Donald et al., 2004, bahwa 
komponen serat kasar akan masuk ke dalam retikulo-

rumen dan akan terjadi proses fermentasi yang 

dilakukan oleh mikroba. Hasil utama fermentasi serat 
kasar di dalam retikulo-rumen adalah asam lemak 

volatil (VFA = Volatyle Fatty Acid) terutama asam 
asetat (C2), asam propionat (C3) dan asam butirat 

(C4), di samping dihasilkan pula isobutirat, isovalerat, 

n-valerat dan laktat. Volatyle Fatty Acid inilah 
merupakan sumber energi utama untuk kebutuhan 

mikroba rumen. Setelah mikroba dapat energi, 

mikroba dapat berkembang dan dengan bertambah-
nya mikroba juga ada mikroba yang mati. Mikroba 

yang mati akan menjadi protein untuk induk semang. 
Tingginya PBB hasil penelitian ini diduga disebabkan 

oleh sintesis protein mikroba dalam rumen ber-

langsung sangat efektif karena sumber karbohidrat 
terlarut dari pakan komplit sudah mencukupi dan 

sumber nitrogen berasal dari NPN yang digunakan. 

Selain itu, diduga masih ditambah asam amino pakan 
yang dapat diserap di dalam usus halus untuk 

pertumbuhan sel. Hubungan kadar protein dan energi 
dalam pakan yang optimal dapat memperbaiki 

konsumsi dan kecernaan pakan yang diserap untuk 

pertumbuhan dan produksi ternak (Oldham dan 
Smith,1982). Pertambahan berat badan yang dipero-

leh dari masih lebih rendah dari hasil penelitian yang 

dilaporkan Purbowati dkk. (2009), yaitu domba lokal 
jantan dengan pakan komplit dari berbagai limbah 

pertanian dan agroindustri dapat meningkatan per-
tambahan berat badan sebesar 122 g/ekor/hr. 

 

Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat 

disimpulkan bahwa pemanfaatan pakan komplit 
berbasis limbah pertanian yang difermentasi bakteri 

selulolitik dapat mengoptimalkan pertambahan berat 

badan domba 101,43 – 114,29 g/ekor/hari. Limbah 
pertanian dapat digunakan sebagai bahan pakan 

alternatif penyusun pakan komplit untuk 

penggemukan domba dan dapat diaplikasikan oleh 
peternak. 
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