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POTENSI HIJAUAN BAHAN PAKAN TERNAK

DI KECAMATAN TOBELO KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Dellen N. Matulessy  dan Ariance Y. Kastanja 
Politeknik Perdamaian Halmahera - Tobelo

ABSTRACT

The research was aimed to determine the dominant vegetation types, forage and 
agricultural waste and botanical composition of pastures. Determination of sample 
villages by using random sampling stratified was taken in villages with the highest 
number of cattle. All population who has ruminant has been taken as a respondent. 
Interview techniques by using questionnaire where directed to learn the maintenance 
system aspect, feeding and agricultural waste. Sampling based on cluster random 
sampling. Observed variable is the type of forages, agricultural waste and pasture 
botanical composition. To study the potential feed forage we did species identification 
and measurement of natural pasture forage production. Inventory of the types of 
forage and botanical composition is determined by Halls’s instructions, et al (1964) 
with a sampling area of 1 m at a distance of 10 steps and two shots form one clutter. 
Botanical composition analysis by dry weight rank method. The results showed that 
the species of fodder from the forage grasses are jukut pahit (Paspalum conjugatum), 
jukut jampang (Eleusin indica), pahitan (Axonopus compresus), pangola (Digitaria 
decumbens), setaria (Setaria sphacelata), teki (Cyperus rotundus), Alang-alang 
(Imperata clyndirica), padangan (Chloris gayana), Bermuda (Cynodon dactylon), 
Buffel (Cenchurs ciliaris),Signal or BD (Brachiaria decumbens), Beludru (Brachiaria 
holotricha). Species of grass that is qualified Gajah (Pennisetum purpureum), Raja  
(King grass) and Benggala (Panicum maximum) grasses. The leguminosa consists of 
Kacang ruji (Pueraria phaseoloides), Sikejut/Putri malu (Mimosa podika), Kacang asu 
(Colopogonium mucunoides), Centro (Centrocema pubescens), Petai cina (Leuceana 
leucocephala), Gamal (Gliricidin sepium), Kaliandra (Calliandra calothyrsus), 
Kacang gude (Cajanus cajan). Botanical composition of pastures dominated by jukut 
pahit (Paspalum conjugatum) 42, 12% and kacang ruji (Pueraria phaseoloides) 
9,24% by comparison grasses : leguminosa : other forages are 58,33 : 25 : 16,67%. 
Agricultural waste are corn (Zea mays), peanut (Arachis hypogaea) and cassava 
(Manihot utilisima)straw.The conclusion of this research was that assessment forage 
and farm waste straw in the district Tobelo potential as ruminant feed.
Key words : Forage, Agricultural waste, and Pasture botanical composition

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Otonomisasi daerah mendorong masing-

masing daerah berusaha memperoleh pendapatan 
asli daerah yang tinggi untuk memenuhi 
kebutuhan daerah itu sendiri. Menyikapi hal ini 
maka paradigma pembangunan harus ditempuh 
dengan berorientasi pada terwujudnya masyarakat 
yang sehat , produktif dan kreatif melalui 
pembangunan peternakan yang tumbuh berbasis 

sumber daya lokal pada setiap wilayah dalam 
upaya mewujudkan ketangguhan pembangunan 
agribisnis (Dirjernak, 2002).

 Hal ini sejalan dengan pola kebijaksanaan 
pembangunan peternakan di Kabupaten 
Halmahera Utara yang mengacu pada konsep tata 
ruang wilayah dan tetap memperhatikan potensi 
spesifik pada masing-masing wilayah / daerah 
pengembangan yang dalam pelaksanaannya 
dilakukan melalui peningkatan komoditi unggulan 
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masing-masing daerah pengembangan (unggul 
lokal) dengan tetap menjaga kelestariannya 
(Anonimous, 2007). Kabupaten Halmahera 
Utara merupakan kabupaten pemekaran Propinsi 
Maluku dengan luas wilayah 24.983,32 km², luas 
daratan 5.420,24 km² (22 %) dan luas wilayah laut 
19.563,08 km² (78 %) dan secara administratif 
memiliki 17  kecamatan dan 196 desa. Kecamatan 
Tobelo merupakan salah satu kecamatan di 
Kabupaten Halmahera Utara dengan luas wilayah 
2.985.743Ha (Anonimus, 2010). 

Pergantian iklim dengan variasi curah 
hujan yang tinggi dalam satu musim didukung 
oleh kesuburan tanah yang tinggi yaitu jenis tanah 
Aluvial dan Andosol memungkinkan masyarakat 
banyak memilih petani sebagai mata pencaharian 
utama dan memelihara ternak khususnya sapi 
sebagai sarana penunjang pertanian (Alat angkut 
hasil pertanian) dengan tidak menyadari bahwa 
keadaan lingkungan yang menguntungkan, 
seperti tersebut di atas juga memungkinkan 
terciptanya suatu vegetasi hijauan dari padang 
pengembalaan yang baik di bawah dan atau 
di antara pepohonan tanaman pertanian, yang 
bila diupayakan pemanfaatannya merupakan 
padang penggembalaan yang menguntungkan 
untuk pengembangan ternak, khususnya ternak 
ruminansia.  Disamping hijauan pakan ternak 
yang tumbuh secara alami tersebut, hasil 
sampingan dari usaha pertanian berupa limbah 
pertanian juga merupakan potensi sebagai pakan 
tambahan.

Ternak ruminansia yang terdapat di 
Halmahera Utara pada umumnya adalah sapi dan 
kambing, dimana sistem pemeliharaannya masih 
bersifat ekstensif-tradisional yaitu dilakukan 
penggembalaan pada padang penggembalaan 
alami,antara atau dibawah tanaman perkebunan 
(kelapa, pisang)  dimana ternak dibiarkan 
bebas merumput, sementara beberapa ternak 
ditambatkan, hal inilah merupakan salah satu 
kendala peningkatan produktivitas ternak 
ruminansia.Populasi ternak ruminansia khususnya 
sapi dan kambing di Halmahera Utara pada tahun 
2010, ternak sapi 10.055 ekor dengan tingkat 
pertumbuhan 3,30 dan kambing 8.816 ekor 
dengan tingkat pertumbuhan 8,63 (Anonimus, 
2011c).

Umumnya lahan pada desa-desa penelitian 
masih sangat luas dan merupakan padang 
penggembalaan alami bagi ternak ruminansia 
(sapi dan kambing), padangan ini sangat 
subur dan tumbuh berbagai vegetasi tanaman, 
termasuk didalamnya tanaman pakan ternak, baik 
rumput-rumputan maupun leguminosa dan tidak 
ketinggalan ikut juga tumbuh beberapa vegetasi 
tanaman yang bukan pakan ternak. Hal inilah 
yang menyebabkan walaupun hijauan pakan 
banyak tersedia namun ternak  terlihat sangat 
memilih sekali saat merumput,ini berarti bahwa  
sebagian besar vegetasi hijauan pada padang 
penggembalaan bukan merupakan pakan ternak 
ruminansia dan kemungkinan yang lain adalah 
bahwa hijauan pada padang penggembalaan 
banyak yang telah memasuki fase generative 
sehingga kurang disukai ternak dan lebih memilih 
hijauan pakan yang masih muda atau pucuk.

 Sifat memilih saat merumput pada padang 
penggembalaan ternak diketahui dari pemindahan 
sapi yang dilakukan pada tempat-tempat yang 
dirasa memiliki hijauan yang lebat menutup 
tanah namun pada pemindahan berikutnya terlihat 
ada sebagian hijauan yang tetap utuh dan ada 
lagi hijauan yang setengah telah direngut serta 
sebagian lagi sudah kelihatan tanah dalam arti 
tidak terdapat hijauan (telah dimakan). Disamping 
itu terlihat bahwa pada tempat di mana ternak 
di tambatkan untuk merumput, ternak tersebut 
lebih banyak diam / berhenti merumput, padahal 
hijauan di sekitar tempat tersebut kelihatan lebat 
dan subur.

Inventariser jenis-jenis hijauan,  komposisi 
botanis dan pengukuran produksi hijauan 
termasuk limbah pertanian merupakan langkah 
awal untuk mengetahui kualitas dari suatu 
padang penggembalaan, sebab salah satu faktor 
yang menyebabkan ternak memilih dalam 
merumput karena rendahnya kualitas padang 
penggembalaan. Sejauh ini belum ada informasi 
tentang berapa besar potensi hijauan makanan 
ternak di kecamatan Tobelo – Halmahera Utara, 
sementara informasi ini merupakan hal yang 
sangat penting dalam menunjang program 
pemerintah daerah dan pengembangan usaha 
peternakan khusus ternak ruminansia oleh 
peternak setempat. Sehingga penelitian ini 
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dilaksanakan dengan tujuan mengetahui vegetasi 
dominan pada padang penggembalaan, jenis-jenis 
hijauandan limbah pertanian sebgai pakan ternak 
dan komposisi botanis padang penggembalaan.
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan 
informasi bagi peternak tentang potensi bahan 
pakan ternak di Kecamatan Tobelo.

METODOLOGI PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan 

Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan 
berlangsung selama 3 bulan dengan pengambilan 
data pada empat desa sampel yaitu desa Gura, 
MKCM, Wari dan Gosoma yang memiliki ternak 
sapi terbanyak. Alat dan bahan yang digunakan 
yaitu : timbangan, ubinan, meter, Pisau/Gunting, 
tali raffia, kantong plastik, dan kuisioner

Prosedur Penelitian
Sebagai desa sample  diambil 4 desa 

dari 10 desa yang ada di Kecamatan Tobelo 
berdasarkan jumlah populasi ternak ruminansia 
terbanyak (strafied random sampling), dan semua 
penduduk yang memiliki ternak ruminansia 
diambil sebagai responden. Teknik wawancara 
dengan menggunakan daftar pertanyaan, yang 
diarahkan untuk mempelajari aspek sistem 
pemeliharaan, pemberian pakan dan limbah 
pertanian. Untuk mempelajari potensi pakan 
ternak, maka dilakukan identifikasi species 
hijauan, pengukuran produksi hijauan padang 
penggembalaan alami. Pengambilan sample 
berdasarkan cluster random sampling.

Dari hasil identifikaasi species hijauan, 
maka dihitung komposisi botanis padang 
penggembalaan, dengan demikian variable yang 
diamati dalam penelitian ini adalah jenis hijauan 
dan komposisi botanis padang penggembaan 
serta limbah pertanian tanaman pangan sebagai 
pakan ternak.

Analisis Data Penelitian
Inventarisasi jenis-jenis hijauan, ditentukan 

berdasarkan petunjuk Halls et al (1964) dengan 
pengambilan cuplikan seluas 1 m² dengan jarak 
10 langkah dimana dua cuplikan membentuk 1 
cluter.

Untuk menganalisa komposisi botanis 
digunakan metode “dry weight rank” (Susetyo, 
1980). Cara kerjanya sebagai berikut :
a. Cuplikan diambil secara stratifikasi dan 

sistematis
b. Ubinan pertama ditentukan secara acak 

dengan luas 1 m², ubinan kedua diambil 
dengan jarak 10 langkah dari ubinan 
pertama. Kedua ubinan ini membentuk satu 
cluster. Cluster kedua diambil jarak 20 meter 
dari cluster pertama

c. Dicatat semua hijauan yang berada dalam 
ubinan dan dilakukan estimasi species 
hijauan yang menduduki rangking I, II dan 
III.

d. Bila hijauan pakan yang ada dalam ubinan 
sulit untuk diestimasi dengan penglihatan, 
maka hijauan pakan yang ada dalam suatu 
ubinan seluas 1 m² itu dipotong sesuai 
dengan daya rengut ternak (5 – 10 cm) di 
atas permukaan tanah, setelah itu ditimbang 
dan dipisahkan kemudian diidentifikasi dan 
dilakukan penimbangan masing-masing 
jenis hijauan yang ada (baik rumput maupun 
leguminosa).

e. Mengalikan nilai-nilai perbandingan 
dengan koefisien yang telah ditetapkan 
oleh Manenje dan Haydock (1963) untuk 
menghitung persentase bahan kering. Dalam 
penelitian ini digunakan konstanta untuk 
rank I 8,04, rank II 2,41, dan rank III 1,00. 
Hal ini disebabkan karena rank yang tidak 
terisi penuh.

Untuk menghitung produksi limbah 
pertanian digunakan cara sebagai berikut :
a. Pengambilan cuplikan dilakukan pengubinan 

setiap tanaman jagung, ketela pohon dan 
kacang tanah yang sedang atau siap panen.

b. Pengambilan cuplikan untuk setiap tanaman 
pangan dilakukan tergantung pada jarak 
tanam. Untuk tanaman kacang tanah diambil 
dengan ubinan 2,5 x 2,5 m2 sedangkan untuk 
tanaman jagung dan ketela pohon diambil 
dengan ubinan 5 x 5 m2.Setelah dipootong, 
ditimbang kemudian dikalikan dengan luas 
panen.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jenis-Jenis Hijauan Pakan Ternak
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

bahan pakan hijauan dari golongan rumput-
rumputan (Graminae) terdiri dari rumput Jukut 
pahit (Paspalum conjugatum), rumput jukut 
jampang (Eleusin indica), rumput pahitan 
(Axonopus compresus), rumput pangola (Digitaria 
decumbens), rumput setaria (Setaria sphacelata), 
rumput teki (Cyperus rotundus), rumput 
Alang-alang (Imperata clyndirica), rumput 
padangan (Chloris gayana), rumput Bermuda 
(Cynodon dactylon), rumput Buffel (Cenchurs 
ciliaris),Rumput Signal atau BD (Brachiaria 
decumbens), rumput Beludru (Brachiaria 
holotricha). Sedangkan untuk jenis rumput 
unggul terdiri dari rumput  Gajah (Pennisetum 
purpureum), rumput Raja (King grass) dan 
rumput Benggala (Panicum maximum). 

Hasil inventarisasi jenis-jenis hijauan 
pakan ternak membuktikan bahwa pada 
padang penggembalaan ternak ruminansia di 
Kecamatan tobelo terdiri dari hijauan yang 
sering dikonsumsi oleh ternak dan sangat disukai 
namun pertumbuhannya telah melampaui fase 
vegetatif sehingga banyak yang telah berbunga 
dan hal ini kurang disukai ternak dan telah 
menurunkan nilai gizi hijauan tersebut. Hal 
ini sesuai dengan pendapat Hartadi dkk., 1980 
yang menyatakan bahwa perbedaan nilai gizi 
hijauan terlihat pada umur pemotongan, sebab 
semakin tua umur tanaman kandungan nutrisi 
khususnya protein semakin rendah, sebaliknya 
kandungan karbohidrat (serat kasar) semakin 
tinggi. Padang penggembalaan di Kecamatan 
Tobelo yang masih luas dengan jumlah ternak 
ruminansia yang tidak banyak menjadikan daya 
tampung padang terlalu  ringan sehingga banyak 
hijauan pakan ternak yang tumbuh secara alami 
mencapai fase generatif. Penggembalaan terlalu 
ringan (undergrazing) menyebabkan hijauan 
menjadi terlalu tua, kandungan serat  kasar tinggi, 
kurang palatable dan  nilai gizi menjadi rendah 
(Anonimus, 2009).

Di antara jenis-jenis hijauan tersebut di 
atas, terdapat beberapa jenis hijauan yang unggul 
yaitu rumput Gajah (Pennisetum purpureum), 
rumput Raja ( King grass) dan rumput Benggala 

(Panicum maximum).Menurut Reksohadiprodjo 
(1981), rumput gajah merupakan hijauan unggul 
dengan produksi 270.00 kg/ha di daerah basah 
dengan irigasi baik tiap tahun, sedangkan rumput 
benggala memberikan hasil 122 ton/ha. Rumput 
gajah dan rumput raja merupakan jenis pakan 
yang cukup lezat dan berkualitas tinggi dan 
merupakan sumber pakan utama untuk sapi laktasi 
(Agus, 2008), dengan komposisi bahan kering, 
abu, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan 
BETN rumput gajah pada pemotongan 15 - 28 
harimasing-masing adalah 16.0, 15.9, 11.5, 3.2, 
29.3 dan 40.1% (Hartadi, dkk. 1981). Kandungan 
nutrisi rumput raja  terdiri dari protein kasar 
13,5% , lemak 3,5%, NDF 59,7%, Abu 18,6%, Ca 
0,37% dan Fosfor 0,35%.Rumput-rumput jenis 
unggul ini dibudidayakan dan banyak terdapat 
di Desa Wari-Ino (lokasi Politeknik) dan Taman 
ternak Pemerintah daerah.

Bahan pakan hijauan dari golongan 
leguminosa terdiri dari legume merambat 
yaitu Kacang ruji (Pueraria phaseoloides), 
Sikejut/Putri malu (Mimosa podika), Kacang 
asu (Colopogonium mucunoides), Centro 
(Centrocema pubescens), sedangkan untuk 
legume pohon  terdiri dari Petai cina/lamtoro 
(Leuceana leucocephala), Gamal (Gliricidin 
sepium), Kaliandra (Calliandra calothyrsus), 
Kacang gude (Cajanus cajan).

Hasil inventarisasi jenis-jenis leguminosa 
merambat tersebut merupakan legume yang hidup 
di bawah naungan tanaman perkebunan dan 
mampu bersaing dengan jenis hijauan rumput-
rumputan serta mampu tumbuh pada beragam 
jenis tanah.

Lamtoro/petai cina dan Leguminosa 
pohon sering digunakan sebagai pagar hidup 
atau peneduh, penahan angin, rambatan hidup 
bagi tanaman pertanian yang melilit dan sebagai 
pakan ternak ruminansia. Kandungan nutrisi 
lamtoro per 100g terdiri dari karbohidrat  26,2, 
lemak 0,5, protein 10,6, VitaninA 416µg, vitamin 
C 20 mg dan kalsium 155mg. Daunnya memiliki 
tingkat kecernaan 60-70% tertinggi diantara jenis 
polong-polongan. Selanjutnya dinyatakan bahwa  
meskipun semua ternak menyukai lamtoro, 
namun kandungan mimosin yang tinggi dapat 
menyebabkan kerontokan rambut terutama pada 
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ternak non ruminansia (Duke, 1981).  Untuk 
ternak ruminansia di Indonesia dan beberapa 
negara tropis yang lain mampu mendegradasi 
baik mimosin dalam rumen dengan bantuan 
mikroorganisme (Soebaratino, 1986).

Jenis hijauan lainnya yang berupa semak 
dan daun-daunan terdiri dari paku-pakuan 
(Pteridophyta), kangkung hutan (nama lokal), 
Kembang Sepatu (Hibiscus rosa sinensis). 
Paku-pakuan banyak dikonsumsi penduduk 
sebagai sayuran dan kangkung hutan merupakan 
tanaman yang sangat disukai oleh ternak non 
ruminansia terutama kelinci.Daun kembang 
sepatu merupakan pakan ternak kambing dan 
domba dengan bunga dan daun yang juga sangat 
bermanfaat sebagai pengobatan tradisional 
dimana kembang sepatu yang dikeringkan dapat 
dijadikan teh (Anonimus, 2012b).

2. Komposisi Botanis Padang 
penggembalaan

Hasil pengukuran komposisi botani pada 
lokasi penelitian di Kecamatan Tobelo yang 
dijadikan sebagai areal padang penggembalaan 
ternak sapi dapat dilihat pada lampiran 1. Hasil 
analisa pengukuran padang penggembalaan 
terhadap komposisi botani diperoleh hasil masing-
masing sebagai berikut  Rumput jukut pahit 
(Paspalum conjugatum) 42,12%, Rumput jukut 
jampang (Eleusin indica) 27,76%, Paku-pakuan 
(Pteridophyta) 9,47%, Kacang Ruji (Pueraria 
phaseoloides)9,24%, Rumput pahitan (Axonopus 
compresus) 4,83%, Rumput teki (Cyperus 
rotundus) 4,20%, Centro (Centrocema pubescens) 
0,62%, Rumput setaria (Setaria sphacelata) 
0,50%, Rumput Alang-alang (Imperata clyndirica) 
0,48%, Putri malu (Mimosa podika) 0,29%, 
Rumput padangan (Chloris gayana) 0,26%, 
Kangkung hutan 0,23%. Komposisi botani 
padang penggembalaan  di Kecamatan Tobelo 
dapat dilihat pada tabel 1, di bawah ini.

Tabel 1. Komposisi botani padang penggembalaan  di Kecamatan Tobelo

Jenis Hijauan Komposisi Botanis (%)

Rumput jukut pahit (Paspalum 
conjugatum) 42,12

Rumput jukut jampang (Eleusin indica) 27,76

Paku-pakuan (Pteridophyta) 9,47

Kacang Ruji (Pueraria phaseoloides) 9,24

Rumput pahitan (Axonopus compresus) 4,83

Rumput teki (Cyperus rotundus) 4,20

Centro (Centrocema pubescens) 0,62

Rumput setaria (Setaria sphacelata) 0,50

Rumput Alang-alang (Imperata 
clyndirica) 0,48

Putri malu (Mimosa podika) 0,29

Rumput padangan (Chloris gayana) 0,26

Kangkung Hutan (Nama lokal) 0,23

Total 100,00
Sumber  Data terolah 2013
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Hasil pengukuran komposisi botani pada 
padang penggembalaan menunjukan bahwa 
rumput jukut pahit (Paspalum conjugatum) 
memiliki  komposisi bahan kering tertinggi 
diikuti oleh Rumput jukut jampang (Eleusin 
indica), hal ini disebabkan produksi rumput 
jukut pahit sangat banyak dan pada setiap areal 
padang penggembalaan selalu tersedia, selain itu 
juga didukung oleh daya adaptasi dari rumput 
tersebut, dimana banyak dijumpai didaerah 
sekitar atau bawah naungan pohon. Menurut 
Agus (2008) Paspalum conjugatum merupakan 
rumput perennial yang umumnya tumbuh sebagai 
padang rumput alam, tersebar luas pada daerah 
sub tropis maupun tropis yang lembab dan sangat 
disukai ternak herbivore, sedangkan untuk jenis 
leguminosa yang mempunyai komposisi bahan 
kering tertinggi adalah Kacang Ruji (Pueraria 
phaseoloides)yakni 9,24%. Dilihat dari habitat 
kacang ruji yang sangat cocok pada dataran 
rendah tropis dengan curah hujan  tahunan  lebih 
dari 1500 mm dengan temperature optimum 
32⁰C (Anonimus, 2012a), maka kecamatan 
Tobelo merupakan habitat yang sangat cocok 
untuk pertumbuhan polongang ini. Selanjutnya 
dinyatakan bahwa kacang ruji memiliki peringkat 
tertinggi sebagai tanaman yang tahan terhadap 
naungan, ketika ditanamam di bawah 50% 
naungan perkebunan kelapa dan walaupun 
bersaing dengan rerumptan kacang ruji tetap 
produktif.Jenis hijauan berdaun yang juga 
memiliki komposisi bahan kering cukup tinggi 
yaitu paku-pakuan 9,47%, namun dalam padang 
penggembalaan ternak sapi maupun kambing 
tidak menyukainya sehingga tumbuh sangat 
banyak, namun demikian bagian pucuk yang 
masih  muda biasa dikonsumsi sebagai sayuran.

Berdasarkan komposisi botani dapat dilihat 
bahwa padang penggembalaan di Kecamatan 
Tobelo terdapat campuran antara leguminosa 
dengan rumput-rumputan. Dengan demikian 
dapat meningkatkan kualitas padangan karena  
akan membantu meningkatkan kadar protein 
hijauan sebagai pengaruh dari adanya kemampuan 
leguminosa mengfiksasi nitrogen dari udara, 
karena tanaman leguminosa memiliki kandungan  
nitrogen yang tinggi dibandingkan rumput. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Keillor (1975) dalam 
Anonimus, 2009, bahwa leguminosa sangat 
membantu rumput dalam mensuplai nitrogen 
sehingga dapat menyediakan hijauan pakan 
ternak yang lebih baik kualitasnya. Selanjutnya 
Susetyo (1980) menyatakan bahwa campuran 
antara rumput dan leguminosa akan lebih bernilai 
dibandingkan bila rumput atau leguminosa 
ditanam tersendiri.

Perbandingan komposisi botani antara 
rumput, leguminosa dan hijauan lainnya 
pada padang penggembalaan di Kecamatan 
Tobelo adalah 58,33% :  25% : 16,67%. Hasil 
perbandingan tersebut menggambarkan bahwa 
walaupun jenis hijauan pakan ternak yang 
tumbuh di padangan sudah cukup baik namun 
dari perbandingan rumput dan legume belum 
memenuhi standar yang ditentukan untuk suatu 
hijauan pada padang penggembalaan. komposisi 
hijauan dari padang penggembalaan sebaiknya 
terdiri dari 60% rumput dan 40% leguminosa.

Belum tercapainya standar perbandingan 
rumput dan leguminosa pada areal padang 
penggembalaan di kecamatan Tobelo karena 
padang penggembalaan yang ada merupakan 
padang penggembalaan  a lam,  d imana 
hijauan tumbuh secara alami tanpa diatur 
pertumbuhannya. Menurut McIiroy (1976) dalam 
Prayitno (2010), Spesies tumbuh-tumbuhan 
yang terdapat pada padang penggembalaan 
alam belum disebar atau ditanam dan floranya 
relativ belum diganggu oleh campur tangan 
manusia, manusia hanya mengawasi ternak 
yang digembalakan (Reksohadiprodjo, 1994). 
Selanjutnya ditambahkan bahwa komposisi 
botani padang penggembalaan tidak selalu 
konstan. Perubahan susunan komponen selalu 
terjadi oleh pengaruh musim, kondisi tanah dan 
sistim penggembalaan.

Spesies hijauan yang terdapat pada 
padang pengembalaan alam di kecamatan 
Tobelo ini merupakan hijauan lokal yang 
tahan penggembalaan dan dapat menyesuaikan 
diri dengan kondisi alam yang ada, sehingga 
spesies-spesies hijauan ini dapat digunakan 
dalam pembuatan padang penggembalaan untuk 
meningkatkan produktivitas ternak ruminansia.
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3. Limbah Pertanian
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

bahan pakan ternak berupa limbah pertanian di 
Kecamatan Tobelo adalah jerami jagung, jerami 
kacang tanah dan jerami ketela pohon. Hasil 
penelitian diperoleh produksi ton/ha/thn dari 
masing-masing limbah jerami jagung 554.800 
ton/ha/thn, jerami kacang tanah 2.464 ton/ha/thn 
dan jerami ketela pohon 47.096 ton/ha/thn 

Limbah pertanian yang merupakan 
produk sampingan dari tanaman pangan tersedia 
melimpah setiap tahun di Kecamatan Tobelo 
hal ini disebabkan tanaman-tanaman ini selalu 
ditanam dan hasilnyapun melimpah.Setiap hektar 
tanaman jagung mampu mengahasilkan sisa 
bagian tanaman tidak termasuk biji sebanyak 
4200 kg.Pemanfaatan limbah pertaniansebagai 
pakan ternak ruminansia pada peternak masih 
rendah karena  adanya anggapan dari peternak  
bahwa hijauan pakan tersedia dalam jumlah yang 
mencukupi dilahan pekarangan dan kebun sebagai 
padangan untuk kebutuhan ternak. Penelitian 
(Syamsu, 2007) dalam  Anonimus  (2012a) 
menunjukkan hanya 37.88% peternak yang 
menggunakan limbah pertanian sebagai pakan. 

Beberapa faktor yang menyebabkan 
peternak tidak menggunakan limbah tanaman 
pangan (jerami padi/jagung/ubi jalar)sebagai 
pakan adalah: a) umumnya petani membakar 
limbah tanaman pangan terutama jerami padi 
karena secepatnya akan dilakukan pengolahan 
tanah, b) limbah tanaman pangan bersifat kamba 
sehingga menyulitkan peternak untuk mengangkut 
dalam jumlah banyak untuk diberikan kepada 
ternak, dan umumnya lahan pertanian jauh dari 
pemukiman peternak sehingga membutuhkan 
biaya dalam pengangkutan, c) tidak tersedianya 
tempat penyimpanan limbah tanaman pangan, dan 
peternak tidak bersedia menyimpan/menumpuk 
limbah di sekitar rumah/kolong rumah karena 
takut akan bahaya kebakaran, d) peternak 
menganggap bahwa ketersediaan hijauan di lahan 
pekarangan, kebun, sawah masih mencukupi 
sebagai pakan ternak. 

Kandungan nutrisi beberapa limbah 
pertanian dapat dilihat pada tabel 2 di bawah 
ini.

Tabel  2. Kandungan Nutrisi Limbah Pertanian

Bahan Pakan
BK PK LK SK TDN

……………..%...................

Jerami padi 31,87 5,21 1,17 26,78 51,49

Klobot Jagung 42,56 3,40 2,55 23,32 66,41

Tongkol 
jagung 76,61 5,62 1,57 25,54 53,07

Jerami kacang 
tanah 29,08 11,31 3,32 16,62 64,51

jerami jagung 
segar 21,69 9,66 2,21 26,30 60,24

Sumber : (Hardiyanto, 2004)
Limbah pertanian memiliki kandungan 

serat kasar yang tinggi namun terdapat melimpah 
dialam sehingga perlu adanya pemanfaatan yang 
lebih lanjut dengan sentuhan teknologi. Menurut 
Agus (2012) aplikasi teknologi fermentasi pada 
pakan seperti jerami terbukti memiliki nilai nutrisi 
yang lebih baik dengan kadar protein kasar dan 
kecernaan lebih tinggi dibanding jerami non 
fermentas, disamping mengurangi resiko cemaran 
mikotoksin.

Hasil-hasil limbah pertanian seperti 
jerami adalah komponen penting untuk 
penyediaan pakan ternak ruminansia di Indonesia, 
khususnya pada daerah-daerah yang padang 
penggembalaannya terbatas dan tanaman pangan 
tumbuh melimpah.

Jenis tanaman semusim yang diusahakan 
oleh penduduk setempat juga merupakan salah 
satu sumber pakan bagi usaha peternakan yang 
ada di daerah tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
1) Jenis hijauan sebagai pakan ternak di 

Kecamatan Tobelo masih tumbuh alami 
di padang penggembalaan dan belum 
dioptimalkan penggunaannya sebagai 
pakan.

2) Padang penggembalaan di Kecamatan 
Tobelo selain terdiri dari hijauan pakan 
ternak ruminansia alami juga terdapat hijaun 
lainnya sebagai pakan ternak non ruminansia 
dan pangan.

3) Perbandingan komposisi hijauan di padang 
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penggembalaan di Kecamatan Tobelo terdiri 
dari rumput 58,33% : leguminosa 25% : 
hijauan lain 16,67%

4) Produksi limbah pertanian (jerami jagung, 
kacang tanah dan ketela pohon) yang dapat 
digunakan sebagai pakan ternak sangat 
tinggi tiap tahun.

Saran
Peningkatan produktivitas ternak harus 

didukung oleh penyediaan pakan baik kualitas 
maupun kuantitas disamping managemen yang 

baik.Potensi pakan ternak di Kecamatan Tobelo 
cukup baik dalam penyediaan hijauan sebagai 
pakan, namun dalam penyediaannya untuk 
kebutuhan ternak kurang menjadi perhatian 
peternak.Dengan demikian perlu adanya perhatian 
Pemerintah dan pihak terkait untuk dapat 
memberi pemahaman tentang kebutuhan pakan 
untuk produksi ternak yang maksimal dengan 
memanfaatkan hijauan alami dan limbah pertanian 
yang melimpah sebagai pakan alternatif.


