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ABSTRAK 

Pakan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan produktivitas ternak selain dari faktor 
genetik. Produktivitas ternak sapi dapat diartikan apabila pakan yang diberikan memenuhi kebutuhan 
ternak. Pakan ternak yang diperoleh dari rumput termasuk legum yang harus tersedia secara 
berkelanjutan baik kualitas dan kuantitas. Ketersediaan hijauan bervariasi tergantung pada lokasi, 
cuaca, musim, kualitas tanah dan sebagainya. Penelitian ini dilakukan di Desa Bicorong Kecamatan 
Pakong Kabupaten Pamekasan dengan tujuan untuk untuk mengetahui jenis pakan yang diberikan 
kepada sapi dan untuk mengetahui hasil produksi pakan sapi serta untuk mengetahui jumlah hari 
pemberian pakan pada sapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode 
deskrptif. Hasil dari penelitian (1) menunjukkan bahwa jenis pakan yang sering diberikan pada ternak 
adalah rumput gajah, rumput odot, jagung dan rumput rumpai. Jenis pakan yang paling dominan adalah 
rumput gajah. Cara pemberian pakan dengan cara kereman (dry lot fattening) dengan jumlah yang 
sangat terbatas, bahkan kurang dari kebutuhan ternak yaitu sekitar 5 kg per ekor (2) Manakala produksi 
pakan tergantung luasan lahan yang dimiliki oleh peternak, diperkirakan setiap peternak memiliki 
sekitar 0,5 Ha lahan yang dimanfaatkan serta (3) jumlah pemberian pakan ke ternak tiga kali sehari 
dengan kuantitas yang berbeda. 

Kata kunci: Pakan, Ketersedian pakan, Sapi Madura 

PENDAHULUAN 

Permintaan pangan yang berasal dari hewan ternak hingga saat ini terus meningkat dari tahun ke 
tahun. Salah satu cara untuk meningkatkan populasi sapi lokal adalah menggukan program inseminasi 
buatan massal yang telah ditetapkan dari tahun 2017 hingga saat ini. Meskipun perkembangan sapi di 
Indonesia mengalami fluktuasi, tetapi secara rata-rata jumlah populasi sapi terus meningkat. Dari data 
Badan Pusat Statistik (2020) diketahui populasi sapi potong di Indonesia sebanyak 17.466.792 ekor. 
Upaya pemerintah dalam percepatan peningkatan populasi sapi maka dilakukan kegiatan oplimalisasi 
reproduksi yang dimana diharapkan dapat memperbaiki sistem pelayanaan peternakan kepada 
masyarakat. Dalam pelaksanaan optimalisasi reproduksi maka diperlukan pelaksaaan secara integrasi 
dengan fasilitas pendukung seperti penguatan pakan.  

Identitas Pulau Madura adalah batik, sapi Madura, garam, dan tembakau. Madura saat ini di 
kemukakan sebagai Pulau Garam dan Pulau Sapi. Tahun 2015 jumlah sapi adalah 917.061 ekor, yang 
merupakan 22% dari total populasi sapi di Jawa Timur. Madura menjadi salah satu daerah yang 
memiliki potensi lokal yaitu sapi (Nugraha, 2015). Sapi Madura adalah salah satu jenis sapi di Indonesia 
yang telah dilakukan penyeleksian dan pertahanan kemurniannya. Kemurnian Sapi Madura ditetapkan 
karena adanya peraturan atas larangan melakukan perkawinan silang dengan pejantan ternak sapi 
potong dari luar wilayah Madura.  

Sapi Madura memiliki karakteristik yang dimana dapat berkembang baik di Pulau Madura yang memiliki 
lingkungan agroekosistem kering (Wijono & Setiadi, 2004) sehingga memiliki kemampuan beradaptasi 
yang tinggi terhadap kualitas pakan yang rendah dan kebutuhan pakan lebih sedikit dibandingkan sapi 
impor (Nurgiartiningsih, 2010). Madura salah satu tempat pengembangan dan budidaya sapi lokal dan 
sapi sonok. Pamekasan terdapat beberapa daerah yang menjadi tempat pembudidayaan sapi yaitu di 
desa Pasean, Pakong, Batu Marmar dan Waru (PaPaBaRu) (Nugraha, 2015). Karakteristik geografis 
pulau Madura berupa perbukitan, berbatu dan lahan kering menjadikan salah satu faktor penentu jenis 
dan jumlah produksi hasil pertanian untuk pakan sapi Madura (Hartono, 2012). Pertumbuhan sapi 
Pamekasan dibatasi oleh pakan pada musim kemarau ketika rumput menjadi kering. Curah hujan 
tahunan antara 700-900 mm, dengan hujan panjang dari Maret sampai Mei dan hujan pendek dari 
Oktober sampai Desember. Hujan panjang dan pendek, biasanya terjadi pada musim kemarau 
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panjang, kadang-kadang berlangsung lebih dari empat bulan (Juni - September) (Njarui, 2011). Pakan 
sebagai kebutuhan dan dapat meningkatkan nutrisi ternak, sehingga jenis pakan yang diberikan harus 
berkualitas tinggi agar tetap terjaga (Suyasa, 2019). Kekurangan pakan pada musim kemarau 
merupakan masalah utama yang dihadapi masyarakat, minimnya pakan hijauan yang menyebabkan 
para peternak harus memberi pakan sapi-sapinya dengan jerami dan rumput kering,  

Pada musim penghujan, sapi Madura biasa memakan rumput gajah, rumput lapang, daun-daunan, dan 
lainnya. Sedangkan pada musim kemarau, sapi Madura akan diberikan pakan yang seadanya seperti 
limbah pertanian kering, daun kering. Sistem pakan yang diberikan peternak terhadap sapi Madura 
yaitu seadanya yang tersedia di daerah setempat (Hartono, 2012). Ketahanan pakan ternak dapat 
dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan pakan di masyarakat. Berbagai metode dapat 
digunakan untuk pengolahan bahan pakan, seperti persiapan silase, amonia dan konsentrat. 
Pengembangan rumput hijauan peruntukan (HPT) dan pemanfaatan limbah pertanian merupakan 
salah satu penunjang pengembangan ternak yang secara langsung akan membantu mengatasi 
masalah ketersediaan pakan. Secara ringkas dapat diketahui bahwa untuk mengatasi sulitnya hijauan 
pakan pada musim kemarau para peternak sapi sonok perlu dilakukan kegiatan pelatihan untuk 
memandu pelestarian hijauan dan peningkatan kualitas jerami, padi, rumput gajah dan lainnya (Dr. Drh. 
Lili Zailzar, 2011).  

Pakan adalah hal yang sangat penting dalam memelihara hewan ternak. Pakan yang baik menjadi 
suatu keberhasilan dalam usaha peternakan. Pakan yang diberikan pada hewan ternak harus memiliki 
nutrisi yang dibutuhkan namun tetap memiliki jumlah yang seimbang. Pada ternak sapi, pakan harus 
mengandung protein, energi, mineral, vitamin dan air. Bahan pakan ternak sapi yang diberikan harus 
mengandung unsur nutri yang kosentrasinya bervariasi, yang tergantung pada jenis pakan, macam dan 
kondisi bahan pakan tersebut. Bahan pakan ternak harus dapat dimakan, disukai, dicerna sebagian 
dan seluruhnya oleh sapi (Subekti, 2009). Tanaman pakan memegang peranan penting dalam 
penyedia pakan hijauan untuk ternak sebagai serat, karbohidrat, protein, mineral, vitamin dan nutri 
lainnya yang dimana kandungan tersebut bermanfaat untuk kelangsungan hidup ternak (Suherman et 
al., 2021). Banyaknya hasil pertanian yang dimanfaatkan sebagai bahan pakan untuk Sapi Madura 
seperti rumput gajah, limbah jagung, odot dan konsentrat. 

Bahan pakan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ternak yang sebagian atau keseluruhannya 
yang dapat dicerna tetapi tidak mengganggu kesehatan ternak. Berdasarkan kandungan gizi bahan 
pakan dapat dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu (Subekti, 2009): 

1. Pakan sumber energi, yaitu pakan dengan kandungan protein kurang dari 20% dan serat kasar 
kurang dari 18%. 

2. Sumber protein pakan, yaitu pakan yang mengandung lebih dari 20% proteinya. 
3. Sumber mineral. 
4. Sumber vitamin. 
5. Pakan tambahan/Feed aditif  
Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini meiliki tujuan: (1) mengetahui jenis pakan yang diberikan 
kepada Sapi Madura (2) mengetahui hasil produksi pakan sapi (3) mengetahui jumlah pemberian pakan 
pada Sapi Madura. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini berlokasi di Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa 
Timur. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa Desa Bicorong merupakan salah satu 
desa yang ada di Kecamatan Pakong yang mempunyai luas lahan yang tinggi. Menurut Dinas Pertanian 
Kec. Pakong (2019) luas lahan yang ada di Desa Bicorong yaitu 461 Ha dengan presentase 87,42%.  
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dimana data primer merupakan hasil 
wawancara responden secara langsung dengan menggunakan kuisioner sedangkan data sekunder 
diambil dari penelitian terdahulu, dan data Instansi terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
dengan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan triangulasi (Tanjaya et al., 2020). 
Menurut Bachri (2010) triangulasi merupakan metode analisis data yang dapat mensintesis data dari 
berbagai sumber dan menggunakan triangulasi untuk mentracking perbedaan antara data yang 
diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya. 

Penentuan responden menggunakan rumus slovin, rumus slovin merupakan sebuah rumus atau 
formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui 
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secara pasti, dengan mengetahui jumlah peternak yang ada di Desa Bicorong. Menurut UPTD Kec. 
Pakong (2021) jumlah peternak yang ada di Desa Bicorong terdapat 771 peternak. Level of signifience 
yang digunakan yaitu 15% (Sugiyono, 2011). Berikut rumus slovin yang digunakan (Sujarwoni, 2014): 

n= 
𝑁

1+𝑁(𝑒2)
 

n= 
771

1+(771𝑥 0,152)
 

n= 
771

1+(771 𝑥 0,0225)
 

n= 
771

1+17,34
 

n= 
771

18,34
 

n= 42 

Keterangan: 

n  : Jumlah sampel 
N : Jumlah populasi 
e  : Kesalahan yang di tolerir 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan mempertimbangkan bahwa 
responden memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional di bidangnya, terutama dalam 
pengembangan usaha. Menurut Sandi et al., (2018) data yang diambil dalam manajemen pakan yaitu 
jenis pakan, jumlah pemberian, frekuensi pemberian dan cara pemberian.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Jenis dan produksi pakan 

Potensi sumber pakan di Desa Bicorong menunjukkan bahwa bahan pakan ternak yang terpenting 
adalah yang berasal dari limbah pertanian dan perkebunan. Ketersediaan Bahan Pakan (BK) dari 
limbah pertanian dan perkebunan ditunjukkan pada Tabel 1. Dilihat dari potensi dan daya dukung yang 
ada, Desa Bicorong dapat memenuhi kebutuhan ternak dengan mengoptimalkan ketersediaan pakan 
yang ada. Di sisi lain, pemanfaatan limbah tanaman pangan sebagai pakan memiliki permasalahan 
seperti rendahnya nilai gizi, waktu panen dan pembuangan pasca panen. Jelaskan bahwa nilai gizi 
yang rendah seperti protein dan serat kasar yang tinggi telah menyebabkan pembatasan limbah 
pertanian yang digunakan sebagai pakan ternak (Sitindaon, 2013). 

Tabel 1. Jenis Pakan di Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan 
 

No Jenis Pakan Hasil Produksi/Ton/Tahun 

1. Rumput gajah 150 Ton 

2. Jerami padi 100 Ton 

3. Tebon jagung 50 Ton 

4. Dedak 50 Ton 

5. Ketela pohon 100 Ton 

Sumber: Hasil wawancara 

Secara umum, bahan pakan dari hasil samping pertanian dan perkebunan perlu diproses dengan 
teknologi pakan untuk meningkatkan kecernaan dan kualitas nutrisinya. Nilai gizi limbah pertanian 
dapat ditingkatkan melalui pengolahan fisik (misalnya penghitungan), pengolahan kimia (misalnya 
penambahan zat lain), atau pengolahan biologis (misalnya proses fermentasi). Di tingkat petani kecil, 
penerapan teknologi untuk meningkatkan kualitas pakan terhambat oleh berbagai alasan, seperti 
jumlah limbah pertanian yang dikumpulkan relatif sedikit dan kurangnya fasilitas pengolahan dan 
penyimpanan. 

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa rumput gajah sebagian besar dihasilkan dari pakan jenis lain. Rumput 
gajah memiliki potensi pengembangan yang unggul. Hal ini dikarenakan rumput gajah memiliki daya 
adaptasi yang luas, pertumbuhan yang cepat, produktivitas biomassa yang tinggi, sistem perakaran 
yang dalam dan dapat bertahan pada kondisi kekeringan (Suherman, 2021). Selanjutnya jerami padi 
dan ketela pohon menjadi sumber pakan dengan produksi 100 Ton pertahun dan tebon jagung serta 
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dedak dengan produksi 50 Ton pertahun. Sehingga rumput gajah menjadi prioritas untuk pakan sapi 
potong di Desa Bicorong. 

Pemberian pakan sapi 

Pemberian pakan yang diberikan pada sapi potong diarahkan untuk penggemukan yang nantinya akan 
menghasilkan pertambahan berat badan yang optimal dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu 
pemberian pakan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan ternak baik dari segi kuantitas dan 
kualitasnya.  

Pemberian konsentrat dua kali dalam sehari semalam dapat dilakukan pada pagi hari pukul 08.00 dan 
sekitar pukul 15.00. Lain lagi dengan pemberian yang dilakukan tiga kali dalam sehari semalam pada 
saat pukul 08.00, 12.00 dan pukul 16.00. sedangkan pemberian hijauan dilakukan sekitar 2 jam setelah 
pemberian konsentrat. Pemberian hijauan dilakukan secara bertahap dan minimal 3 kali dalam sehari 
semalam. Frekuensi pemberian hijauan yang lebih sering dilakukan dapat meningkatkan kemampuan 
sapi itu untuk mengkonsumsi ransum dan meningkatkan kecernaan bahan kering hijauan. 

Jumlah pemberian 

Ternak di Desa Bicorong diberi pakan dalam jumlah yang sangat terbatas, bahkan kurang dari 
kebutuhan ternak. Peternak tidak mengukur pakan yang diberikan tersebut. Pakan tersebut hanya 
diberikan sesuai ketersediaan dan tidak diketahui apakah pakan yang diberikan tersebut mencukupi 
kebutuhan atau tidak, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Hijauan yang diberikan kepada sapi 
potong tersebut yaitu sekitar 5 kg per ekor sapi potong. Hal ini tidak sesuai dengan rata-rata kebutuhan 
konsumsi pakan bagi sapi potong yaitu 10% dari berat badan (Sugeng, 2008). 

Cara Pemberian 

Peternak di Desa Bicorong menerapkan cara pemberian pakan dengan cara kereman (dry lot fattening), 
yaitu saat sapi dikandangkan diberi pakan tambahan dengan cara dijatah (Tangendjaja, 2009). Cara 
ini merupakan cara pemberian pakan yang terbaik diantara cara yang lain, tetapi walaupun cara ini baik 
dilakukan, peternak di ini belum memberikan pakan yang cukup, baik secara kualitas maupun kuantitas 
karena jumlah pakan yang diberikan hanya sesuai ketersediaan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi sumber pakan di Desa Bicorong 
menunjukkan bahwa bahan pakan ternak yang terpenting adalah yang berasal dari limbah pertanian. 
Rumput gajah memiliki potensi pengembangan yang unggul. Pemberian pakan sapi pemberian 
konsentrat dua kali dalam sehari dan sedangkan pemberian hijauan dilakukan sekitar 2 jam setelah 
pemberian konsentrat. Jumlah pemberian hijauan yang diberikan kepada sapi potong tersebut yaitu 
sekitar 5 kg per ekor sapi potong. Saran bagi peternak adalah memerhatikan jenis pakan yang diberikan 
kepada ternak dan jumlah pemberian pakan yang sesuai dengan dosis. 
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Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Pertanian, Perikanan dan Kelautan 2021 
Hotel Dafam Pacific Caesar Surabaya 8-9 Desember 2021 

256 
 

tulis ilmiah ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat 
bagi semua pihak yang membutuhkan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Jurnal 
Teknologi Pendidikan, 46-62. 

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2020). Statistik Indonesia 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik 
Dinas Pertanian Kec. Pakong. (2019). Luas Lahan Desa Dan Penggunaanya (Ha) Di Kecamatan 

Pakong. 
Dr. Drh. Lili Zailzar, Prof.Dr. Sujono, M.Kes, Ir. Suyatno, M.Si & Ir. Ahmad Yani, M.P. (2011). 

Peningkatan Kualitas Dan Ketersediaan Pakan Untuk Mengatasi Kesulitan Di Musim Kemarau 
Pada Kelompok Peternak Sapi Perah. Jurnal Dedikasi, 17-27. 

Hartono, B. (2012). Peran daya dukung wilayah terhadap pengembangan usaha peternakan sapi 
madura. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 13(2), 
316-326. 

Nurgiartiningsih, V. A. (2010). Sistem breeding dan performans hasil persilangan sapi Madura di 
Madura. TERNAK TROPIKA Journal of Tropical Animal Production, 11(2), 23-31. 

Sandi, S., Desiarni, M. & Asmak. (2018). Manajemen Pakan Ternak Sapi Potong Di Peternakan Rakyat 
Di Desa Sejaro. Jurnal Peternakan Sriwijaya, 21-28. 

Sitindaon, S. H. (2013). Inventarisasi potensi bahan pakan ternak ruminansia di Provinsi Riau. Jurnal 
peternakan, 10(1), 18 - 23. 

Subekti, E. (2009). Ketahanan pakan ternak Indonesia. Mediagro, 5(2), 63-71 
Sugiyono. (2011). Statistik Untuk Penelitian Alfabeta. Book, 69-72. 
Suherman, D. (2021). Karakteristik, Produktivitas Dan Pemanfaatan Rumput Gajah Hibrida 

(Pennisetum purpureum cvThailand) Sebagai Hijauan Pakan Ternak. MADURANCH: Jurnal Ilmu 
Peternakan, 6(1), 37-45. 

Suherman, D. dan Iwan, H. (2021). Karakteristik, Produktivitas Dan Pemanfaatan Rumput Gajah 
Hibrida (Pennisetum purpureum cv Thailand) Sebagai Hijauan Pakan Ternak. Maduranch. 6(1): 
37-45 

Sujarweni, V. W. (2014). Metode penelitian: Lengkap, praktis, dan mudah dipahami. Book, 66. 
Tangendjaja, B. (2009). Teknologi pakan dalam menunjang industri peternakan di Indonesia. 

Pengembangan Inovasi Pertanian, 2(3), 192-197. 
Tanjaya, R., Hastuti, D., Wibowo, H., & Widiyani, A. (2020). Analisis daya dukung hijauan pakan ternak 

di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan untuk Pengembangan Usaha Ternak Sapi 
Potong. Pastura, 10(1), 53-57. 

UPTD Kecamatan Pakong. (2021). Populasi Ternak Sapi per Wilayah (Ekor).  
Wijono, D. B dan Setiadi B. (2004). Potensi Dan Keragaman Sumberdaya Genetik Sapi Madura. 

Lokakarya Nasional Sapi Potong 2004. Loka Penelitian Sapi Potong, Grati, Pasuruan dan Balai 
Penelitian Ternak, Bogor 

  


