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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan (1) mengoptimalkan ketersediaan pakan melalui 
pemanfaatan limbah tanaman sorgum (2) menganalisis kandungan limbah 
tanaman sorgum sebagai pakan ruminansia (3) mengetahui dan 
membandingkan kualitas serta kuantitas limbah pada beberapa varietas 
tanaman sorgum di Kabupaten Merauke. Penelitian ini dilaksanakan di Distrik 
Semangga Kabupaten Merauke. Penelitian dengan pengambilan dan 
pengamatan sampel daun dari 3 varietas tanaman sorgum dengan 7 kali 
ulangan. Metode yang digunakan, yaitu analisis proksimat (AOAC), kandungan 
ADF dan NDF (Van Soest), daya cerna bahan kering dan daya cerna bahan 
organik (Selulosa/pepsin), kandungan tannin (Lowenthal – Procter). Data 
dianalisis menggunakan analisis statistik dengan bantuan program SPSS.  Hasil 
penelitian menunjukan limbah tanaman sorgum berpotensi sebagai sumber 
pakan ruminansia untuk mengoptimalkan ketersediaan pakan, daya 
tampungnya dapat mencapai 1,23 ST/ha dan sangat disukai ternak sapi, 
kandungan tanninnya masih dapat ditoleransi sebagai pakan ruminansia. 
Varietas Numbu memperlihatkan hasil yang lebih baik dimana produksi BK, 
daya tampung, TDN, total BK dan BO yang dapat dicerna serta presentase BK 
yang dikonsumsi per BB lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Hegari 
genjah dan Kawali, kadar NDF dan ADF lebih tinggi namun masih sesuai 
dengan kebutuhan ruminansia. Tetapi kadar PK, kadar TDN dan daya cerna in 
vitro lebih rendah. 
  
Kata kunci :  Limbah sorgum, varietas, kualitas nutrisi, pakan ruminansia 

 
 

ABSTRACT 
 

This research aims to (1) optimize the availability of feed through the use of 
byproduct of Sorghum (2) analyze the content byproduct of Sorghum as 
ruminants feed, (3) find and compare the quality and quantity of some varieties 
of byproduct of Sorghum grown in Merauke regency. The research was 
conducted in the Semangga District of Merauke regency, Papua province. The 
samples of leaves of three varieties of sorghum were taken by 7 repetition. The 
methods used were proximate analysis (AOAC), contens of ADF and NDF (Van 
Soest), digestibility of dry matter and digestibility of organic matter 
(Sellulase/pepsin), tannin (Lowenthal – Procter). The data were analyzed by 
using statistic analysis with SPSS program. The results showed that byproduct 



 
 

2 
 

of sorghum is potential as the source of ruminants feed to optimize the 
availability of forage. The carrying capacity was 1,23 AU/ha and palatable for 
cattle. Tannin  content can still be tolerated as a ruminants feed. Numbu variety 
indicates a better results in which DM production, carrying capacity, TDN, total 
digestible DM yields and total digestible OM yields and percentage of DM 
consumed per body weight is higher than varieties of Hegari genjah and Kawali, 
the contents of NDF and ADF are higher but they still in accordance with the 
ruminants. On the other hand CP content, TDN content, and in vitro digestibility 
are lower. 
 
Keywords: byproduct of sorghum, varieties, nutritional quality, ruminants feed 
 
PENDAHULUAN 
 

Penyediaan pakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

dalam beternak, namun pakan yang tersedia khususnya pada musim kemarau 

tidak sesuai dengan kebutuhan ternak, untuk ternak ruminansia dalam hal ini 

sapi dibutuhkan pakan hijauan 10% dari bobot badannya (Sugeng, 2004). 

Limbah pertanian dan perkebunan berupa jerami dan daun – daunan yang 

bukan merupakan produk utama dapat dijadikan sebagai pakan ruminansia 

(Kariyasa, 2003), salah satunya yang ada di Kabupaten Merauke yaitu limbah 

dari tanaman sorgum. Tanaman sorgum dibudidayakan dalam rangka 

menunjang ketahanan pangan, dan sumber bahan baku pembuatan etanol. 

Kandungan nutrisi tanaman sorgum ini setara dengan tanaman jagung, 

sebagai bahan pangan maupun sebagai pakan. Tanaman sorgum juga memiliki 

kelebihan dapat dipanen 2-3 kali dalam sekali tanam. Menurut Sirappa (2003), 

sorgum merupakan tanaman penghasil pakan hijauan sekitar 15-20 ton/ha/th 

dan pada kondisi optimum dapat mencapai 30-45 ton/ha/th dalam bentuk bahan 

segar. Tanaman sorgum, mempunyai keistimewaan lebih tahan terhadap 

kekeringan dan genangan bila dibandingkan dengan tanaman palawija lainnya 

serta dapat tumbuh hampir disetiap jenis tanah.  

Tanaman sorgum terdiri dari beberapa varietas dengan kandungan 

nutrisi yang berbeda-beda. Dengan adanya berbagai varietas tanaman sorgum 

maka kualitas yang ada pada daun tanaman ini untuk tiap-tiap varietas 

kemungkinan besar berbeda, sehingga untuk pemanfaatannya sebagai pakan 

perlu mengetahui kandungan nutrisi tanaman sorgum dari varietas yang tepat 
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nilai nutrisi pada limbahnya sebagai pakan. Masih terbatasnya informasi hijauan 

pakan yang dihasilkan tanaman sorgum di Kabupaten Merauke sehingga perlu 

adanya analisis untuk pemanfaatannya sebagai pakan dengan pemilihan 

varietas yang tepat. 

 
BAHAN dan METODE 
 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif, melakukan 

pengambilan dan pengamatan sampel dari 3 varietas tanaman sorgum dengan 

7 kali ulangan. Perlakuan yang diamati meliputi tiga varietas tanaman sorgum, 

terdiri dari Sorgum (Sorghum bicolor Moench) cv Numbu, Sorgum (Sorghum 

bicolor Moench) cv  Kawali, Sorgum (Sorghum bicolor Moench) cv Hegari 

genjah.  
Penelitian ini dilaksanakan di Distrik Semangga Kabupaten Merauke 

Provinsi Papua. Analisis kimia pada sampel dilakukan di Laboratorium Kimia 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar. 

Parameter yang diukur meliputi produksi bahan segar dan bahan kering 

(BK) limbah yang dihasilkan tanaman sorgum, kandungan nutrisi limbah 

meliputi protein kasar (PK), lemak kasar (LK), serat kasar (SK), bahan ekstrak 

tanpa nitrogen (BETN), Ca, P dan TDN, kandungan tannin, serta kandungan 

acid detergent fiber (ADF) dan neutrasi detergent  fiber (NDF), daya cerna 

bahan kering (BK) dan daya cerna bahan organik (BO), tingkat konsumsi ternak 

akan daun sorgum dan daya dukung limbah berupa daun tanaman sorgum. 

Teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan pada penelitian 

ini adalah : 

1. Pengumpulan Data Sekunder 

Data-data pendukung (sekunder) yang berkaitan dengan penelitian ini 

diperoleh dari dinas/instansi terkait. 

2. Jumlah Populasi dan Satuan Ternak Sapi Potong 

Perhitungan jumlah populasi ternak sapi potong berdasarkan struktur 

populasi dari ternak anak, muda dan dewasa terhadap populasi ternak sapi 

potong.  

3. Identifikasi Produksi Limbah Sorgum 



 
 

4 
 

Untuk mengetahui produksi limbah komoditas sorgum (daun) dilakukan 

dengan pengambilan sampel. Produksi limbah sorgum diketahui dengan 

menggunakan cuplikan dengan ukuran 2,5m x 2,5m atau seluas 6,25m2 

untuk penentuan produksi persatuan hektar (Pusat Data dan System 

Informasi Pertanian, 2003).  

TDN untuk ternak sapi dihitung menggunakan persamaan sumatif 

berdasarkan kandungan proksimat limbah sorgum, dengan rumus sebagai 

berikut (Harris 1972 yang ditulis Hartadi dkk, 1980): 

% TDN = 92,464 – 3,338 (SK) – 6,945 (LK) – 0,726 (BETN) + 1,115 (PK) 
+ 0,031 (SK)2 – 0,133 (LK)2 + 0,036 (SK) (BETN) + 0,207 (LK) 
(BETN) + 0,100 (LK) (PK) – 0,022 (LK)2(PK) 

Keterangan : 

SK = serat kasar 

LK = lemak kasar 

BETN = Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen 

PK = Protein Kasar 

4. Tingkat Kesukaan Ternak akan Daun Sorgum 

Tingkat kesukaan ternak akan daun sorgum diketahui dengan memberikan 

daun sorgum pada ternak dan ditimbang jumlah yang dikonsumsi per 

harinya, selama 7 hari untuk masing-masing varietas dengan 

menggunakaan 2 ekor sapi, kemudian membandingkan dengan rumput 

yang biasa dikonsumsi. Ternak sapi potong yang digunakan adalah sapi 

jenis peranakan ongole, terdiri dari 2 ekor sapi dengan berat badan masing 

masing kurang lebih 223 kg dan 231 kg . 

5. Kualitas Limbah Sorgum 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui kualitas dari daun tanaman 

sorgum melalui beberapa metode, meliputi: analisis proksimat yang 

dianalisis mengikuti prosedur AOAC (1984), untuk mengetahui kandungan 

air dan abu dengan metode gravimetri atau penimbangan, untuk 

mengetahui kandungan serat kasar dengan metode crude fiber, untuk 

mengetahui kandungan protein dilakukan dengan metode kjeldahl, 

mengetahi kandungan lemak dengan metode extraksi eter, mengetahi 

kandungan kalsium dengan metode titrimetri, mengetahi kandungan pospor 



 
 

5 
 

dengan metode spektofotometer. Untuk mengetahui kandungan ADF dan 

NDF dengan metode Van Soest (1982)  dan untuk mengetahui kecernaan 

bahan kering dan bahan organik menggunakan pepsin dan Sellulase 

menurut De Boever at all (1988), sedangakan untuk mengetahui kandungan 

tannin dalam daun sorgum dengan menggunakan metode Lowenthal – 

Procter (Sudarmadji dkk, 2007).  

Data  diolah dengan bantuan SPSS.  

 

HASIL dan PEMBAHASAN 
 
A. Populasi Ternak Sapi 

 
 Populasi ternak sapi di Kabupaten Merauke terjadi peningkatan tiap 

tahunnya dari tahun 2004 ke 2010 yang berjumlah 15.422 menjadi 25.773 ekor, 

Peningkatan populasi ternak ini berdampak pada peningkatan kebutuhan ternak 

akan ketersediaan pakan.  

Tabel 1. Struktur populasi ternak sapi potong di Kabupaten Merauke tahun 
2010 

 
Jenis 
ternak 

Populasi 
(ekor) 

Dewasa (ekor) Muda (ekor) Anak (ekor) 
Jantan Betina Jantan Betina Jantan Betina 

Sapi 25.773 
 

1.637 11.002 2.972 5.966 1.997 2.198 
                

 Sumber : Dinas Peternakan Kabupaten Merauke (2010). 

 
Untuk populasi ternak sapi potong secara keseluruhan dari 20 distrik 

yang terdapat di Kabupaten Merauke, terdapat ternak dewasa sebanyak  

12.638 ST ternak muda 5.363 ST dan ternak anak 1.049 ST. 

Sapi potong merupakan salah satu hewan pemakan rumput yang sangat 

berperan sebagai pengumpul bahan bergizi rendah yang diubah menjadi bahan 

bergizi tinggi, kemudian diteruskan kepada manusia dalam bentuk daging 

(Nurdin, 2006). 
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B. Poduksi dan Kualitas Limbah (Daun) pada Tanaman Sorgum 
 

1. Hasil Proksimat Daun Sorgum 

1.1. Produksi bahan kering. 
 
 Hasil penelitian menunjukkan kadar bahan kering limbah tanaman 

sorgum pada varietas Numbu (30,42%) nyata lebih tinggi (p<0,05), sedangkan 

pada varietas Hegari genjah (22,66%) dan Kawali (21,07%) tidak berbeda nyata 

(p>0,05). Produksi bahan kering varietas Numbu (934,43 kg/ha) dengan Kawali 

(654,08 kg/ha) berbeda nyata (p<0,05), sedangkan varietas Hegari genjah 

(745,60 kg/ha) dengan Numbu dan Kawali tidak berbeda nyata (p>0,05). 

Tanaman sorgum dalam 1 tahun dapat dipanen 3 kali, hal ini berarti dalam 1 

tahun varietas Numbu dapat menghasilkan 2.803,58 kg/ha/thn.  

 Daya tampung varietas Numbu cenderung lebih tinggi dibandingkan 

dengan Hegari genjah dan Kawali. Apabila 1 ST membutuhkan bahan kering 

sebanyak 2.281,25 kg/thn maka varietas Numbu dapat menampung 1,23 

ST/ha/thn sedangkan pada varietas Hegari genjah 0,98 ST/ha/thn dan varietas 

Kawali 0,86 ST/ha/thn. Daya tampung varietas Numbu dengan Kawali berbeda 

nyata (p<0,05), daya tampung varietas Hegari genjah dengan Numbu dan 

Kawali tidak berbeda nyata (p>0,05).  

 
Tabel 2. Bahan kering (BK) dan daya tampung masing-masing varietas daun 

sorgum  
 

Varietas BK      
(%) 

BK 
(kg/ha) 

BK 
(kg/ha/thn) 

Daya tampung 
(ST/ha) 

Numbu 30,42a 934,40a 2.803,20 a 1,23 a 
Hegari genjah 22,66b 745,60ab 2.236,80 ab 0,98 ab 
Kawali 21,07b 654,08b 1.962,24 b 0,86 b 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05) 

 
Tingginya daya tampung pada varietas Numbu dibandingkan dengan 

varietas Hegari genjah dan Kawali karena produksi bahan kering pada varietas 

Numbu lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Hengari genjah dan Kawali.   
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1.2. Produksi protein kasar. 
 

 Uji statistik menunjukkan kadar protein kasar varietas Numbu nyata lebih 

rendah (p<0,05) (6,11%), sedangkan varietas Hegari genjah (11,17%) dan 

Kawali (10,85%) tidak berbeda nyata (p>0,05). Produksi protein kasar varietas 

Numbu (56,84 kg/ha) dengan Hegari genjah (83,30 kg/ha) berbeda nyata 

(p<0,05), varietas Kawali (71,11 kg/ha) dengan Numbu dan Hegari genjah tidak 

berbeda nyata (p>0,05) 

 
Tabel 3. Protein kasar (PK) masing-masing varietas daun sorgum 

Varietas PK (%) PK (kg/ha) PK (kg/ha/thn) 
Numbu 6,11a 56,84a 170,52a 

Hegari genjah 11,17b 83,30b 249,90b 

Kawali 10,85b 71,11ab 213,34ab 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05) 

  
 Kadar protein pada varietas Numbu (6,11%) mendekati pendapat 

Direktorat Jendral Perkebunan (1996) yang ditulis Sirappa (2003), yang 

menyatakan kadar protein kasar pada daun tanaman sorgum 7,85%, tetapi 

lebih tinggi kadar protein kasar pada varietas Hegari genjah (11,17%) dan 

Kawali (10,85%). Perbedaan kualitas tanaman dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Setiap jenis tanaman pada berbagai tingkat pertumbuhan memerlukan 

kondisi iklim yang berbeda-beda. Hasil suatu jenis tanaman bergantung pada 

interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan seperti jenis tanah, 

topografi, pengelolaan, pola iklim, dan penerapan teknologi.  

 Menurut Tillman (1991), kandungan protein pada bahan pakan 

ruminansia tidak terlalu dipermasalahkan, karena pada ruminansia penggunaan 

protein makanan lebih kompleks, terdapat pencernaan mikrobial dan sintesa 

yang berjalan dalam retikulo rumen, sehingga protein yang masuk usus halus 

adalah suatu campuran protein makanan dan protein jasad renik (mikrobial). 

 
1.3. Produksi lemak kasar. 

 
 Kadar lemak kasar pada varietas Numbu (3,30%) nyata lebih rendah 

(p<0,05) dibandingkan varietas Hegari genjah (3,88%), sedangkan kadar lemak 

kasar pada varietas Kawali  (3,59%) dengan Numbu dan Hegari genjah  tidak 
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berbeda nyata (p>0,05) (Tabel 6). Produksi lemak kasar pada ketiga varietas 

tidak berbeda nyata (p>0,05).  

 
Tabel 4. Lemak kasar (LK) masing-masing varietas daun sorgum 
 

Varietas LK (%) LK (kg/ha) 
Numbu 3,30a 30,73 
Hegari genjah 3,88b 29,07 
Kawali 3,59ab 23,88 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05) 

 
 Lemak merupakan sumber energi selain karbohidrat. kadar lemak  kasar 

pada daun sorgum tergolong besar, menurut Wahyono dan Hardianto (2004), 

kadar  lemak kasar untuk pakan ruminansia dibedakan untuk kebutuhan 

pembibitan dan penggemukan, untuk pembibitan diperlukan lemak kasar 

sebanyak 2,6% sedangkan untuk penggemukan 3%. Daun sorgum memiliki 

kadar lemak kasar yang cukup besar karena adanya lapisan lilin pada 

permukaan daun. Lapisan lilin pada tumbu-tumbuhan menghambat kehilangan 

air karena transpirasi. Lilin larut dalam eter dan termasuk ke dalam ekstrak eter 

sehingga nilai lemak kasar pada hijauan makanan ternak mempunyai nilai lebih 

tinggi (Tillman dkk, 1991). 

 
1.4. Produksi serat kasar. 

 
 Uji statistik menunjukkan kadar serat kasar tidak berbeda nyata (p>0,05) 

antara masing-masing varietas, varietas Numbu (32,70%), varietas Kawali 

(32,45%) dan varietas Hegari genjah (31,99%). Produksi serat kasar Numbu 

(305,10 kg/ha) nyata lebih besar (p<0,05) dibandingkan varietas Kawali, 

sedangkan varietas Hegari genjah (237,86 kg/ha) dengan Numbu dan Kawali 

(212.60 kg/ha) tidak berbeda nyata (p>0,05). 

  
Tabel 5. Serat kasar (SK) masing – masing varietas daun sorgum 
   

Varietas SK (%) SK (kg/ha) 
Numbu 32,70 305,10a 

Hegari genjah 31,99 237,86ab 

Kawali 32,45 212,60b 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05) 
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 Kadar serat kasar pada varietas Hengari genjah rendah tetapi jumlah 

produksi yang paling rendah pada varietas Kawali hal ini dipengaruhi oleh 

bahan kering yang dimiliki varietas Hengari genjah yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan Kawali.  
   

1.5. Produksi Ca dan P. 
 

 Hasil penelitian menunjukkan, kadar Ca dan P pada varietas Kawali 

(0,66% dan 0,23%) nyata lebih rendah (p<0,05), sedangkan kadar Ca dan P 

pada varietas Numbu (0,9% dan 0,30%) dan Hegari genjah (0,88% dan 0,48%) 

tidak berbeda nyata (p>0,05). 

  
Tabel 6. Ca dan P masing – masing varietas daun sorgum 
 

Varietas Ca (%) Ca (kg/ha) P (%) P (kg/ha) 
Numbu 0,9a 8,45 a 0,30a 2,77 a 
Hegari genjah 0,88a 6,48 a 0,29a 2,14 a 
Kawali 0,66b 4,32 b 0,23b 1,52 b 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05) 

 
 Ca atau kalsium disebut juga zat kapur, berfungsi  untuk membentuk 

tulang dan gigi serta memiliki peran dalam vitalitas otot pada tubuh ternak sapi, 

sedangkan P atau Fosfor berfungsi berfungsi dalam metabolisme karbohidrat 

dan lemak (Tillman dkk,1991).  

 Kandungan mineral dalam hijauan pakan dan rumput ditentukan oleh 

beberapa faktor, yaitu jenis tanah, kondisi tanah, jenis tanaman, dan adanya 

mineral lain yang memiliki efek antagonis terhadap mineral tertentu yang 

dibutuhkan oleh ternak (Darmono, 2007).  

 Menurut Tillman dkk (1991), ternak sapi dengan bobot badan kurang 

lebih 250 membutuhkan Ca 0,18 – 0,50% dan P 0,18 – 0,38%. Ternak 

ruminansia dapat toleran terhadap imbangan Ca dan P yang lebih tinggi, pada 

umumnya ransum hewan ruminansia banyak mengandung Ca dan P dan lebih 

banyak lagi apabila menggunakan leguminosa sebagai bahan pakan.  
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1.6. Total Digestible Nutrients (TDN) masing – masing varietas 
daun sorgum. 

 
 Berdasarkan produksi serat kasar, lemak kasar, protein kasar dan BETN 

maka diperoleh TDN untuk masing-masing varietas berbeda nyata (p<0,05), 

dimana varietas Numbu (53,33%) nyata lebih rendah dibanding  varietas Hegari 

genjah (56,83%) dan varietas Kawali (59,90%) (Tabel 9), namun jumlah 

produksi TDN untuk masing-masing varietas tidak berbeda nyata (p>0,05), 

tertinggi pada varietas Numbu (498,11 kg/ha), Hegari genjah (424,33 kg/ha) 

dan Kawali (392,01 kg/ha). 

   
Tabel 7. TDN masing-masing daun sorgum 
 

Varietas TDN (%) TDN (kg/ha) TDN (kg/ha/thn) 
Numbu 53,33a 498,11 1.494,35 
Hegari genjah 56,83b 424,33 1.273.00 
Kawali 59,90c 392.01 1.176,02 
Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05) 
  
 Varietas Numbu mempunyai nilai TDN yang lebih besar dibandingkan 

dengan varietas Hengari genjah dan Kawali, karena bahan kering yang dimiliki 

oleh varietas Numbu lebih besar dibandingkan dengan varietas Hengari genjah 

dan Kawali. Hal ini menjadikan jumlah produksi TDN dan daya tampung serta 

sebagian nutrisi lainnya yang dimiliki varietas Numbu lebih besar dibanding 

yang lain.  

 Menurut Mayulu dkk (2010), produk ikutan hasil pertanian mempunyai 

nilai gizi yang bervariasi dari sangat rendah hingga tinggi, oleh karenanya perlu 

pemanfaatan bahan pakan lain dalam mendukung kebutuhan pakan. Secara 

umum, hasil samping pertanian memiliki sifat volumuis, kadar komponen serat 

yang tinggi, kadar air yang tinggi, dan kadar protein yang rendah. Pengolahan 

hasil samping tanaman pangan mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya 

dukungnya terhadap produktivitas ternak. Pengolahan hasil samping tanaman 

pangan dapat dilakukan dengan metode secara fisik, kimia, dan biologi 

(Achmadi,2010). 
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2. Neutral Detergent Fiber (NDF) dan Acid Detergent Fiber (ADF). 
 

 Berdasarkan uji statistik diperoleh kadar NDF dan ADF pada varietas 

Numbu (76,89% dan 44,87%) nyata lebih tinggi (p<0,05) dibandingkan varietas 

lainnya, sedangkan varietas Hegari genjah (73,08% dan 41,8%) dan varietas 

Kawali (72,85% dan 41,38%) tidak berbeda nyata (p>0,05) (tabel 10). Kadar 

NDF maupun ADF berbanding terbalik dengan TDN dan berbanding lurus 

dengan kadar selulosa maupun hemiselulosa. 

  
Tabel 8. NDF dan ADF masing-masing varietas daun sorgum 
 

Varietas NDF (%) NDF(kg/ha) ADF (%) ADF (kg/ha) 
Numbu 76,89a 718,87 a 44,87a 420,05 a 
Hegari genjah 73,08b 545,55 ab 41,8b 312,36 ab 
Kawali 72,85b 476,95 b 41,38b 271,82 b 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05) 

 
  Menurut Pangestu dkk (2009), NDF bahan pakan hasil samping 

agroindustri berbeda antar bahan pakan, berkisar antara 16,9 dan 78,5%. 

Sehingga masih banyak komponen serat yang masuk ke dalam usus dan tidak 

dapat dicerna. NDF mewakili kandungan dinding sel yang terdiri dari lignin, 

sellulosa, hemiselulosa dan protein yang berikatan dengan dinding sel (Suparjo, 

2010).  

 Limbah tanaman sorgum berupa daun, dikumpulkan setelah tanaman 

dipanen. Semakin tua tanaman kandungan ADF, NDF, selulosa, hemiselulosa, 

dan lignin juga semakin bertambah. ADF, NDF, selulosa, hemiselulosa, dan 

lignin adalah komponen dinding sel tanaman. Komponen dinding sel tanaman 

tersebut merupakan bagian yang sukar dicerna, bahkan komponen lignin tidak 

tidak bisa dicerna sama sekali. 

 
3. Kandungan Tannin. 

 
 Hasil uji statistik menunjukkan bahwa kadar tannin pada masing-masing 

varietas sorgum berbeda nyata (p< 0,05), dimana kadar tannin pada varietas 

Numbu (0,82%) nyata lebih tinggi dari varietas Hegari genjah (0,61%) dan 

Kawali (0,46%), dan Hegari genjah nyata lebih tinggi  dari varietas Kawali. 
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 Kadar tannin pada masing-masing varietas tanaman sorgum berbanding 

lurus dengan kandungan NDF dan ADF. Tannin merupakan senyawa polifenol 

yang mempunyai sifat dapat berikatan dengan selulosa, hemiselolusa, pektin 

(Murni dkk, 2008). 

 
Tabel 9. Tannin masing-masing varietas daun sorgum 
 

Varietas Tannin (%) Tannin (gr/kg) 
Numbu 0,82a 8,23 a 
Hegari genjah 0,60b 6,06 b 
Kawali 0,46c 4,6 c 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05) 
 

Menurut  Preston dan Leng (1987) yang ditulllis Tanuwiria (2007)  batas 

ideal kadar tannin dalam ransum adalah 20 – 40 gr/kg BK ransum. Berdasarkan 

hasil laboratorium, diperoleh kadar tannin dalam daun sorgum varietas Numbu 

8,23 gr/Kg, varietas Hegari genjah 6,06 gr/Kg, dan dalam varietas Kawali 4,6 

gr/Kg. Dari hasil tersebut diketahui bahwa kadar tannin yang terdapat pada 

daun sorgum untuk ketiga varietas masih dibawah batas ideal, hal ini berarti 

kandungan tannin yang terdapat pada daun tanaman sorgum masih dapat 

digunakan sebagai pakan. 

 
4. Kecernaan secara In vitro. 

 
 Kecernaan secara In vitro di bagi menjadi daya cerna bahan kering (BK) 

dan daya cerna bahan organik (BO). Daya cerna bahan kering dan daya cerna 

bahan organik  pada masing-masing varietas berbeda nyata (p<0,05), dimana 

nilai daya cerna bahan kering dan daya cerna bahan organik paling tinggi pada 

varietas Kawali (46,06% dan 44,94%), kemuadian varietas Hengari genjah 

(44,61% dan 44,74%) dan varietas Numbu (40,96% dan 40,60%). Total bahan 

kering dan total bahan organik yang dapat dicerna pada masing-masing 

varietas tidak berbeda nyata (p>0,05). 

 Daya cerna bahan kering dan bahan organik lebih rendah pada varietas 

Numbu dibandingkan dengan varietas Hengari genjah dan Kawali, akan tetapi 

total bahan kering dan bahan organik yang dapat dicerna lebih tinggi pada 

varietas Numbu dibandingkan dengan varietas Hegari genjah dan Kawali. Hal 
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ini disebabkan karena jumlah bahan kering pada varietas Numbu nyata lebih 

tinggi dibandingkan dengan varietas Hengari genjah dan Kawali. 

  
Tabel 10. Daya cerna in vitro bahan kering (BK) dan bahan organik (BO) 

masing-masing varietas daun sorgum 
 

Varietas 
Daya 

cerna BK 
(%) 

Total BK yang 
dapat dicena 

(kg/ha) 

Daya 
cerna BO 

(%) 

Total BO yang 
dapat dicena 

(kg/ha) 
Numbu 40,96a 382,22 40,60a 378,98 
Hegari genjah 44,61b 333,08 42,74b 319,49 
Kawali 46,06c 301,11 44,94c 294,19 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (p<0,05) 

 
 Berdasarkan hasil penelitian, daya cerna baik bahan kering maupun 

bahan organik pada ketiga varietas cukup rendah. Banyak faktor yang dapat 

menyebabkan rendahnya daya cerna, antara lain dari tanaman pakan, dari 

ternak itu sendiri ataupun faktor lingkungan dimana ternak dan tanaman pakan 

dibudidayakan. Berdasarkan hasil penelitian  Daya cerna ini berkaitan dengan 

kandungan serat kasar, ADF, NDF, hemiselulosa, selulosa dan lignin (lampiran 

8), dimana untuk semua kandungan tersebut secara beruntun terbesar pada 

varietas Numbu (kandungan hemiselulosa 32,02%, selulosa 36,06%, lignin 

6,10%), kemudian Kawali (kandungan hemiselulosa 31,47%, selulosa 33,73%, 

lignin 5,77%) dan Hegari genjah (kandungan hemiselulosa 31,28%, selulosa 

32,98%, lignin 5,76%). Umur panen juga menyebabkan semakin tingginya 

kandungan serat yang tidak dapat dicerna, daun sorgum sebagai limbah 

diperoleh setelah tanaman berumur panen (kurang lebih 100 hari), sehingga 

kandungan serat kasar, ADF, NDF, hemiselulosa, selulosa dan lignin semakin 

tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Murni dkk (2008), kendala utama 

pemanfaatan limbah pertanian dan perkebunan sebagai pakan ternak adalah 

nilai nutrisi dan kecernaan yang rendah. Lignin secara fisik dan kimia 

merupakan faktor utama penyebab  ketidakmampuan ternak mencerna bahan 

pakan. 

 Pada tabel, daya cerna bahan kering lebih tinggi dibanding bahan 

organik. Rendahnya daya cerna bahan organik salah satunya dapat diakibatkan 

karena kandungan lignin, lignin dalam bahan pakan mengikat bahan organik 
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lain untuk membentuk ikatan kompleks, sehingga bahan organiknya sulit 

tercerna (Hartanto, 2002). 

  
C. Konsumsi Ternak akan Daun Tanaman Sorgum 

 
 Uji statistik menunjukkan konsumsi ternak akan daun sorgum dalam 

keadaan segar pada varietas Numbu (13,11 kg/hr) mendekati konsumsi ternak 

akan rumput lapangan yang biasa diberikan (14,79 kg/hr). Konsumsi akan daun 

varietas Numbu nyata lebih tinggi (p<0,05), sedangkan varietas Hegari genjah 

(12,39 kg/hr) dan Kawali (12,25 kg/hr) tidak berbeda nyata (p>0,05). 

 
Tabel 11. Konsumsi ternak akan daun sorgum  
 

Varietas Konsumsi 
BS (kg/hr) 

Konsumsi 
BK (kg/hr) 

Jumlah konsumsi 
BK/BB (%) 

Numbu 13,11a 3,99a 1,76a 

Hegari genjah 12,39b 2,81b 1,24b 

Kawali 12,25b 2,58c 1,14c 

Rumput lapangan 14,79c 3,22d 1,42d 

Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata 
(p<0,05). Ket: BS (bahan segar), BK (bahan kering), BB (bobot badan) 
 

Ternak sapi termasuk ternak yang selektif, sering memilih bahan pakan 

yang paling disukai. Dengan jumlah konsumsi daun sorgum yang hampir sama 

dengan konsumsi akan rumput yang biasa dikonsumsi, hal ini mengindikasikan 

bahwa kesukaan ternak akan limbah tersebut cukup besar. 

Palatabilitas/kesukaan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

rasa, bentuk dan bau dari pakan itu sendiri (Tillman dkk, 1991).  

Berdasarkan data di lapangan, konsumsi akan daun tanaman sorgum 

rendah, menurut Sarwono dan Arianto (2003), ternak sapi dengan kisaran 

bobot badan 200-250 kg mampu mengkonsumsi bahan kering ransum 3,5% 

dari bobot badan, perbedaan ini disebabkan karena kebiasaan ternak dalam 

mengkonsumsi pakan hijauan yang diberikan, jumlah daun sorgum yang 

dikonsumsi hampir sama dengan jumlah rumput yang dikonsumsi. Menurut 

Sarwono dan Arianto (2003), kemampuan sapi mengkonsumsi ransum sangat 

terbatas. Keterbatasan itu dipengaruhi oleh faktor ternak, keadaan pakan dan 

faktor luar seperti suhu dan kelembaban udara.  
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 Konsumsi bahan kering vaietas Numbu lebih besar dari varietas lainnya, 

hal ini mengindikasikan bahwa konsumsi ternak akan varietas Numbu jauh lebih 

baik, sedangkan pada varietas lainnya jumlah yang dikonsumsi dalam keadaan 

bahan segar sama banyak dengan varietas Numbu namun sebagian besar 

yang dikonsumsi lebih banyak kandungan air. 

 
D. Daya Dukung Limbah Sorgum sebagai Sumber Pakan 

 
Daya dukung limbah tanaman sorgum adalah kemampuan suatu wilayah 

untuk menghasilkan pakan berupa limbah tanaman sorgum tanpa melalui 

pengolahan dan dapat menyediakan pakan untuk menampung sejumlah 

populasi ternak sapi. Kepemilikan ternak di Kabupaten Merauke sebagian besar 

hanya sebagai tabungan sehingga rata-rata penduduk memiliki 1 – 2 ekor 

ternak tiap keluarga/rumah tangga, dengan demikian dalam 1 ha tanaman 

sorgum dalam satu tahun mampu menyumbang kebutuhan nutrisi pakan selain 

rumput, terutama pada musim kemarau.  

 Produksi daun sorgum yang dihasilkan dalam bentuk segar dapat 

mencapai 3 ton/ha, hal ini sesuai dengan pendapat Sirappa (2003), bahwa 

daun sorgum dalam keadaan berat segar dapat mencapai 3 ton/ha, sedangkan 

di Merauke produksinya lebih dari 3 ton/ha, hal ini juga dapat disebabkan 

karena tanah/lahan di Kabupaten Merauke masih kaya akan bahan organik 

dengan belum banyak dikembangkan untuk pertanian.  

 Berdasarkan daya dukung bahan kering dari limbah tanaman sorgum 

dan populasi sapi potong di Kabupaten Merauke maka potensi limbah sorgum 

sebagai sumber pakan masih sangat rendah, namun dengan potensi luas lahan 

kering yang tersedia seluas 2.959.441ha, dapat menampung populasi ternak 

yang ada. Berdasarkan kebutuhan bahan kering dan luasan lahan kering yang 

tersedia (2.959.441 ha), apabila dioptimalkan khususnya pada musim kering 

untuk budidaya tanaman sorgum, maka limbah tanaman sorgum varietas 

Numbu mampu menampung 1.212.187,03 ST/ton/thn, varietas Hegari genjah 

967.258,832 ST/ton/thn dan varietas Kawali 848.530,294 ST/ton/thn 

 Secara keseluruhan untuk Kabupaten Merauke daya dukung limbah 

tanaman sorgum cukup potensial untuk dikembangkan sebagai pakan ternak, 
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dengan luas lahan kering yang masih cukup besar khususnya pada musim 

kemarau dimana tidak banyak hijauan tersedia dan disisi lain, lahan tanaman 

pertanian banyak yang tidak terolah pada musim kering  dan dapat 

dimanfaatkan baik untuk kebutuhan pangan maupun pakan. Kekurangan 

hijauan biasanya terjadi pada musim kemarau, sementara pada musim hujan 

produksi hijauan ternak cukup tinggi. Keadaan ini sering terjadi di kawasan 

Indonesia bagian timur dengan musim kemarau yang relatif panjang (Nurdin, 

2006)  

   
KESIMPULAN  

Berdasarkan analisis penelitian maka dapat  disimpulkan bahwa : 

1. Limbah tanaman sorgum sangat berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai 

sumber pakan ruminansia dalam upaya mengoptimalkan ketersediaan 

pakan, dimana daya tampungnya dapat mencapai 1,23 ST/ha dan 

sangat disukai ternak sapi, karena konsumsi sapi akan limbah tanaman 

sorgum hampir sama banyaknya dengan konsumsinya akan rumput 

yang biasa di konsumsi, serta kandungan tanninnya masih dapat 

ditoleransi untuk digunakan sebagai pakan pada ternak ruminansia. 

2. Diantara beberapa varietas tanaman sorgum, maka varietas Numbu 

yang memperlihatkan hasil yang lebih baik untuk dimanfaatkan sebagai 

sumber pakan ternak ruminansia dimana produksi BK, daya tampung, 

TDN, total BK dan BO yang dapat dicerna serta presentase BK yang 

dikonsumsi per BB lebih tinggi dibandingkan dengan varietas Hengari 

genjah dan Kawali, kadar lemak yang rendah serta kadar NDF ADF lebih 

tinggi dibandingkan dengan varietas Hengari genjah dan Kawali namun 

masih sesuai dengan kebutuhan untuk ternak ruminansia. Tetapi kadar 

PK, kadar TDN dan daya cerna in vitro lebih rendah. 
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