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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ternak di Kota Batu 

Peternakan sebagai bagian dari sektor pertanian juga mempunyai peran dalam 

kegiatan perekonomian di Kota Batu.Ternak pada umumnya dapat dibedakan menjadi 

ternak besar, ternak kecil dan unggas. Populasi ternak besar dan kecil seperti sapi 

potong, sapi perah atau kuda, juga kambing dan domba semua mengalami kenaikan. 

Bahkan ternak yang paling kecil yaitu kelinci juga mengalami kenaikan (BPS Kota 

Batu, 2015). Populasi ternak besar dan ternak kecil di Kota Batu mengalami kenaikan 

kecuali sapi potong, sedangkan semua ternak unggas mengalami penurunan kecuali itik 

dan entok (Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2016). 

 

 

Gambar 1. Pertumbuhan Ternak Kota Batu Tahun 2012-2014 (Badan Pusat Statistik Kota 

Batu, 2016).  
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Gambar 2. Pertumbuhan Ternak Unggas 2013-2014 (Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2016). 

Tabel 1. Produksi Hasil Ternak Kota Batu tahun 2013-2014 

Uraian 2013 2014 2015 

Daging (Ton) 1876 1885 2330 

Susu (Liter) 10.178 10.591 10.578 

Telur (Ton) 4.057 2.881 1.322 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu 2016. 

2.2 Satuan Ternak 

Satuan ternak merupakan ukuran yang digunakan untuk menghubungkan berat 

badan ternak dengan jumlah makanan ternak yang dimakan. Jadi ST (Satuan Ternak) 

memiliki arti ternak itu sendiri atau jumlah pakanan yang dimakannya. Satuan ternak 

dulu digunakan untuk ternak ruminansia dan digunakan untuk mengetahui daya 

tampung ternak pada suatu padang rumput tetapi sekarang satuan ternak dapat 

digunakan untuk ternak lainnya (Direktorat Bina Usaha Petani Ternak dan Pengolahan 

Hasil Peternakan, 1985) 

Tabel 2. Daftar Satuan Ternak 
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Jenis ternak Kelompok Umur Umur Satuan Ternak (ST) 

Sapi 

 

Dewasa > 2 tahun 1,00 

Muda 1 -2 tahun 0,50 

Anak <1 tahun 0,25 

Kerbau Dewasa > 2 tahun 1,00 

Muda 1 -2 tahun 0,50 

Anak <1 tahun 0,25 

Kambing/Domba 

 

Dewasa > 1 tahun 0,14 

Muda 1/2 -1 tahun 0,07 

Anak <1/2 tahun 0,035 

Babi Dewasa > 1 tahun 0,40 

Muda 1/2 -1 tahun 0,20 

Anak <1/2 tahun 0,10 

Ayam/Itik Dewasa (100 ekor) > 1/2 tahun 1,00 

Muda (100 ekor) 1/6 -1/2 tahun 0,50 

Anak (100 ekor) <1/6 tahun 0,215 
Sumber: Direktorat Bina Usaha Petani Ternak dan Pengolahan Hasil Peternakan (1985). 

Penggunaan satuan ternak pada ternak babi terbatas pada estimasi potensi 

pengembangan teknis sedangkan pada unggas terbatas pada unsur masukan. Satuan 

ternak tidak dapat digunakan untuk mengukur semua masukan dan keluaran pada 

ternak omnivore/Non ruminan, karena satuan ternak berasal dari cara menghitung daya 

tampung makanan ternak pada di suatu padang pengembalaan untuk ternak pemakan 

rumput dan hijauan (Direktorat Bina Usaha Petani Ternak dan Pengolahan Hasil 

Peternakan, 1985). 

2.3 Pakan Ternak  

Ternak ruminansia terutama ternak ruminansia besar dapat memanfaatkan 

bahan pakan yang berupa pakan hijauan termasuk yang berasal dari limbah pertanian 

(Alfian, dkk, 2012). Pakan ternak ruminansia terdiri dari pakan hijauan, konsentrat, 

vitamin dan mineral sebagai suplemen. Hijauan yang biasa digunakan sebagai pakan 

pada usaha peternakan rakyat di pedesaan adalah rumput lapangan dan hasil samping 

pertanian, serta beberapa rumput introduksi sebagai rumput unggulan. Hasil sampingan 
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pertanian yang sering digunakan adalah jerami padi, jerami jagung, jerami kedelai, 

jerami sorgum, daun ubi jalar, daun ubi kayu dan pucuk tebu, sedangkan bahan baku 

konsentrat yang sering digunakan adalah dedak padi, gaplek, bungkil kelapa, bungkil 

kelapa sawit dan lain-lain (Sitindaon, 2013).  

Berdasarkan kandungan serat kasarnya bahan makanan ternak dapat dibagi 

kedalam dua golongan yaitu bahan penguat (konsentrat) dan hijauan. Berdasarkan 

kandungan gizinya bahan makanan ternak dapat dibagi atas sumber energi, sumber 

protein, sumber mineral, sumber vitamin dan pakan imbuhan (feed aditif) (Tim 

Laboratorium IPB, 2017). 

2.3.1 Hijauan  

Bahan pakan alami untuk ternak ruminansia adalah hijauan, seperti rumput-

rumputan maupun leguminosa. Hijauan dapat dibagi menjadi dua yaitu tanaman 

hijauan yang tidak dibudidayakan (alami) dan tanaman hijauan yang dibudidayakan. 

Hijauan alami mencakup berbagai jenis rumput-rumputan dan leguminosa, sedangkan 

hijauan yang dibudidayakan terdiri dari satu jenis atau campuran dari beberapa jenis 

hijauan (Tim Laboratorium IPB, 2017). 

Kandungan nutrisi pada hijauan pakan ternak sangat bervariasi dan tergantung 

pada beberapa hal seperti: jenis tanaman, umur, iklim dan pemukannya. Sebagai contoh 

protein kasar pada rumput yang masih dengan pemupukan yang intensif muda 

mencapai 30%, sedangkan pada rumput yang sudah tua bisa kurang dari 3%. Pada 

pakan yang diawetkan menjadi silase maupun hay harus diperhatikan kandungan 

airnya saat pemanen. Pada tanaman muda kandungan air tinggi mecapai 75-90% dan 

pad tanaman yang sudah tua menurun menjadi 65% (Tim Laboratorium IPB, 2017). 
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2.3.2 Limbah Pertanian  

Limbah pertanian merupakan sisa tanaman yang tersisa setelah dipanen atau 

diambil hasil utamanya. Pada umumnya limbah pertanian memiliki kualitas yang 

rendah. Kendala utama dalam penggunaan limbah pertanian adalah penggunaan 

limbah sebagai pupuk dan bahan bakar, lokasi, dan teknologi pengolahan untuk ternak. 

Limbah pertanian biasanya memiliki protein dan kecernaan yang rendah. Pada 

tanaman pangan sering terjadi fluktuasi saat panen. Agar limbah dapat dimanfaatkan 

secara efisien, maka harus dikumpulan dan diproses secara kooperatif. Dalam 

pengunaan limbah pertanian perlu adanya tambahkan suplemen untuk 

menyeimbangkan nilai gizinya (Tim Laboratorium IPB, 2017).   

Tabel 3. Daya Dukung Tanaman Pangan 

Bahan Daya Dukung (ST/Ha) Jenis Makanan 

Padi 1,136 Jerami 

Jagung 4,983 Jerami 

Singkong 0,767 Daun 

Ubi jalar 1,874 Daun 

Kacang kedelai 1,269 Jerami 

Kacang tanah 1,740 Jerami 

Sumber: Direktorat Bina Usaha Petani Ternak dan Pengolahan Hasil Peternakan (1985).   

2.3 Potensi Lahan di Kota Batu 

Kota Batu memiliki wilayah seluas 197,087 km² yang dibagi dalam 3 wilayah 

kecamatan (Bumiaji, Batu, Junrejo), 4 kelurahan, dan 19 desa, dengan jumlah 

penduduk 168.155 jiwa (2001). Lahan di Kota Batu yang potensial untuk menunjang 
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usaha peternakan terdiri dari lahan sawah, tegal/lading, dan lahan hutan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai lahan hijauan (BPS Kota Batu, 2015). 

Keadaan geologi/tanah di Kota Batu secara umum dapat diklasifikasikan 

menjadi 4 (empat) jenis tanah yaitu: Andosol, Kambisol, Alluvial, Latosol. Dari 

keempat kategori tersebut menunjukkan bahwa Kota Batu merupakan wilayah yang 

subur untuk pertanian karena jenis tanahnya merupakan endapan dari sederetan gunung 

yang mengelilingi Kota Batu (BPS Kota Batu, 2016). 

Kota Batu memiliki lahan hutan yang luas karena dikelilingi oleh tiga gunung 

yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung 

Arjuno (3.339 meter) (BPS Kota Batu, 2016). Lahan hutan dapat digunakan sebagai 

lahan hijauan untuk ternak. Peternak di Kota Batu disediakan tak kurang dari 400 Ha 

lahan oleh Perhutani Kota Batu untuk ditanami rumput dengan pola kemitraan. Dengan 

pola kemitraan peternak dapat menanam rumput untuk pakan ternak dan juga menjaga 

pohon maupun tanaman milik Perhutani. Dengan adanya pemanfaatan lahan Perhutani, 

peternak dapat mencukupi kebutuhan pakan hijauan dan meningkatkan produktifitas 

susu segar (Waluyo, 2015). 

2.4 Daya Tampung Ternak 

Pengertian Daya dukung wilayah terhadap ternak adalah kemampuan wilayah 

untuk menampung sejumlah populasi ternak secara optimal yang sifatnya sangat 

spesifik antar agroekosistem. Daya dukung wilayah terhadap peternakan tradisional 

adalah kemampuan wilayah untuk menghasilkan hijauan yang dapat mencukupi bagi 

kebutuhan sejumlah ternak baik dalam bentuk segar maupun kering tanpa melalui 

pengolahan dan tambahan khusus. Sedangkan daya dukung potensial adalah 
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kemampuan lahan untuk menghasilkan hijauan pakan berupa peluang-peluang 

pengembangan budidaya dan pengolahannyam (Atmiati, 2006). Kapasitas tampung 

(Carrying capacity) merupakan jumlah hijauan pakan ternak yang dapat disediakan 

untuk ternak yang dinyatakan (ST)/hektar (Danang, 2015). 

Menurut Markus (2015) pengembangan ternak di suatu wilayah dapat dilihat 

dengan formulasi sebagai berikut:  

a. STm/STt < 1: jika terdapat jumlah ternak yang digembalakan padang rumput alam 

yang ada melebihi jumlah makanan ternak yang tersedia. Pada kondisi ini perlu ada 

pengurangan jumlah ternak untuk menjaga agar laju degradasi lahan tidak terjadi.  

b. STm/STt = 1: Jika terdapat keseimbangan antara jumlah makana ternak yang tersedia 

dengan jumlah ternak yang digembalakan di atasnya. Pada kondisi ini pengembangan 

ternak dalam sistem penggemukan perlu  

c. STm/STt > 1: Jika jumlah ternak yang digembalakan pada hamparan padang rumput 

alam yang ada kurang dari jumlah makanan ternak yang tersedia dalam hamparan 

padang rumput tersebut. Pada kondisi ini penambahan jumlah ternak untuk 

dikembangkan masih sangat mungkin dilakukan guna meningkatkan produksi ternak 

dan tingkat pendapatan masyarakat.  

 


