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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan daerah tropis yang memiliki potensi untuk 

pengembangan ternak produksinya sebagai ternak penghasil daging serta 

pakan salah satu faktor penting dalam suatu proses pencapaian produksi 

sebagaimana yang diinginkan dalam suatu peternakan.  Namun musim hujan 

pakan tersedia secara belebih, tetapi sebaliknya pada musim kemarau banyak 

kekurangan pakan hijauan  untuk mencukupi kebutuhan hijauan pakan ternak 

maka kelompok kami memanfaatkan penggunaan limbah dari salah satu 

petani gandum yang dimana limbah tersebut  sudah diangap tidak berguna 

atau tidak dimanfaatkan oleh kelompok kami untuk memenuhi kebutuhan 

akan pakan yang terbatas pada musim kemarau juga mengurangi pencemaran 

lingkungan pada daerah pertanian (Ditjennak, 2017) dalam (Talib dkk., 

2011).           

 Pemberian pakan yang hanya berupa hijauan saja tidak akan mampu 

memenuhi kebutuhan nutrien domba, sehingga perlu ditambahkan pakan 

penguat yang dapat mencukupi kebutuhan domba. Pakan penguat yang 

diberikan untuk melengkapi kebutuhan nutrien yang ada dalam pakan utama 

yaitu hijauan disebut konsentrat. Konsentrat mempunyai kandungan energi, 

protein dan lemak yang relatif tinggi dengan kandungan serat kasar yang 

relatif lebih rendah daripada hijauan yang dimana bekatul sebagai salah satu 

penyusun konsentrat ketersediaanya tidak kontinyu oleh karena itu, perlu 

dicari pakan alternatif yang ketersediaannya kontinyu dan kandungan nutrien 
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yang cukup baik dalam penyusunan ransum domba, salah satu diantaranya 

adalah ampas bir. (Sudarmono dan Sugeng, 2008) dalam (Adhadina, 2011). 

Rumput lapang (Hijauan) saat ini sangat susah didapatkan oleh 

peternak menengah dikarenakan hijauan yang terbilang sangat mahal 

dibandingkan menggunakan ampas bir basah harga yang bisa didapatkan 

Sebesar 55 ribu/karung  satu karung berisi 50kg  dan dapat memenuhi 

kebutuhan pada ternak domba (Kartadisastra, 1997).  

 Domba lokal jantan memiliki kelebihan dibandingkan dengan domba 

betina yang dimana domba jantan mampu untuk tumbuh lebih cepat 

dibandingkan dengan domba betina. Domba lokal jantan memiliki rata-rata 

bobot tubuh lebih tinggi dibandingkan dengan domba betina. Domba jantan 

memiliki persentase daging yang lebih banyak dibanding betina. Itulah 

mengapa sebab dalam penelitian ini kami menggunakan domba lokal jantan. 

dalam peneltian ini juga kami menggunakan pakan ampas bir sebagai pakan 

pengganti untuk untuk domba kandungan nutrisi ampas bir sangat tinggi. 

Pemberian pakan yang hanya berupa rumput-rumputan saja tidak akan 

mampu memenuhi kebutuhan nutrien dan kualitas pertumbuhan domba, 

sehingga perlu ditambahkan pakan penguat yang dapat mencukupi kebutuhan 

domba. Konsentrat merupakan pakan penguat yang diberikan untuk 

melengkapi kebutuhan nutrien yang ada  dalam pakan utama yaitu rumput. 

Konsentrat mempunyai kandungan energi, protein dan lemak yang relatif 

tinggi dengan kandungan serat kasar yang relatif lebih rendah daripada 

rumput (Williamson dan Payne, 1993). Menurut Murtidjo (1993) bahwa 
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bekatul sebagai salah satu penyusun konsentrat ketersediaanya tidak kontinyu 

oleh karena itu, perlu dicari pakan alternatif yang ketersediaannya kontinyu 

dan kandungan nutrien yang cukup baik dalam penyusunan ransum domba, 

salah satu diantaranya adalah dengan tambahan ampas bir.  

 Ampas bir merupakan limbah industri pengolahan hasil pertanian 

yakni pembuatan bir yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak. Menurut Parwanto (2007) ampas bir merupakan rebusan gandum yang 

telah diambil airnya. Ampas yang digunakan sebagai pakan ternak domba 

adalah sisa ekstraksi dari bahan baku yang digunakan dalam pembuatan bir. 

Ampas bir tidak ikut difermentasi, yang difermentasi adalah air yang 

dipisahkan dari ampas gandum dan berubah menjadi bir.   

  Berdasarkan Fakultas Peternakan IPB (1995) dalam produksi ampas 

bir pada tahun 1983 sekitar 6984 ton basah dengan penyebaran pemasaran ke 

jawa barat dan DkI Jakarta. Untuk setiap kilogram bahan baku akan 

dihasilkan ampas bir yang sama banyaknya yaitu satu kilogram mpas bir 

basah. Namun demikian, limbah ampas bir belum dimanfaatkan secara 

optimal. Ampas bir dapat kita manfaatkan sebagai solusi pengganti hijauan 

atau pakan alternatif ternak domba.selain harganya yang terbilang murah, 

ampas bir yang sudah berupa limbah yang kadang tik dimanfaatkan meskipun 

masih mengandung nutrisi yang baik untuk ternak. Dalam  ampas bir 

memiliki kandung bahan kering (BK) (31,174%), protein kasar (PK) 

(26.617%), serat kasar (SK) (7,059%)dan total digestible nutrient(TDN) 

(78,708%), dengan melihat kandungan nutriennya, khususnya kandungan 
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proteinnya yang cukup tinggi yakni 26.617%, ampas bir tampak nya memiliki 

potensi digunakan sebagai pakan tambahan ternak domba. Pakan yang 

keringkan dapat memberikan manfaat yaitu memperbaiki tekstur bahan dan 

rasa, mempertinggi daya cerna, menurunkan kandungan lignin, meningkatkan 

kadar protein dan meningkatkan palatabilitas. palatabilitas yang baik dapat 

meningkatkan konsumsi bahan organik dan efisiensi pakan pada ternak. 

Berdasarkan informasi diatas, penelitian tertarik mengadakan penelitian 

tentang pengaruh penambahan yang berupa ampas bir kering terdapat 

konsumsi bahan organik dan efisiensi pakan ternak domba lokal jantan.  

 Diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi mengenai 

manfaat ampas bir untuk membantu produktifitas ternak domba lokal jantan. 

Sedangkan pengolahan ampas bir yang kami dapat berupa basah seharga 

2500 dan pengasil ampas bir 5 ton pertahunnya.    

 Untuk itu penelitian ini dilakukkan untuk mengetahuipengaruh 

penambahan ampas bir terhadap konsumsi Protein Kasar (PK) dan Serat 

Kasar (SK) pada Domba gibas lokal jantan (Ovis aries).   

1.1 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

1. Seberapa besar ampas bir dapat menggantikan hijauan terhadap  konsumsi 

Protein Kasar (PK) dan Serat Kasar (SK) pada Domba (Ovis aries)? 

2. Seberapa persen penambahan Ampas Biryang berpengaruh baik terhadap 

konsumsi Protein Kasar (PK) dan Serat Kasar (SK) pada Domba (Ovis 

aries)? 
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1.2 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh persentase penambahan Ampas Bir terhadap 

konsumsi Protein Kasar (PK) dan Serat Kasar (SK) pada Domba (Ovis 

aries). 

2. Menemukan persentase penambahan Ampas Bir yang berpengaruh baik 

dan optimal terhadap konsumsi Protein Kasar (PK) dan Serat Kasar (SK) 

pada Domba (Ovis aries). 

1.3 Sasaran 

 Sasaran yang dituju pada penelitian ini adalah peternak domba lokal 

jantan (Texcel) didaerah pedesaan yang masih ketergantungan kepada hijauan 

saja untuk pakan ternaknya, sehingga dari hasil penelitian ini peternakan dapat 

mengetahui manfaat Ampas bir kering dari hasil limbah gandum sebagai 

pakan ternak domba lokal jantan yang dimanfaatkan sebagai pengganti 

hijauan dimusim kemarau. 

 

 

 


