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ABSTRACT
The aim of this research was to evaluate body weight gain, and feed conversion of
Limousin Crossbred beef cattle given probiotics probiss. Research material was 12
Limousin Crossbred beef cattle with average body weight of 371.4 kg. The experiment used
randomised block design of four treatments and three replication. The treatments were P1 =
control; P2 = probiotic 40 ml/head/day; P3 = probiotic 60 ml/head/day; P4 = probiotic 80
ml/head /day. Observed variable ware : (1) average daily gain (ADG), (2) feed conversion.
The results showed that the addition of probiotics Probiss in ADG (P<0.1) and feed
conversion (P<0.05). Mean ADG (kg/head/day) at P1, P2, P3, P4 is 0.84 ± 0.04; 1.07 ± 0.09;
1.18 ± 0.09; 1.250 ± 0.05. Feed conversion at P1, P2, P3, P4 respectively are 11.34 ±0.86;
9.62 ± 0.47; 9.13 ± 0.62; 9.20 ± 1.00. The result showed with probiotics Probiss increased
average daily gain and lower feed conversion value Limousin Crossbred beef cattle, where
supplementation of the probiotic as many as 80 ml/head/day in feed has the best results.
Based on the above data it can be suggested there should be further research and study on the
addition of probiotics probiss level.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertambahan bobot badan dan konvesi pakan
sapi Limousin Cross yang diberi pakan tambahan probiotik probiss. Materi yang digunakan
adalah 12 ekor sapi Limousin Cross jantan dengan rata-rata bobot badan perperlakuan 371,4
kg. Metode percobaan yang terdiri dari 4 perlakuan dengan 3 ulangan ternak. Perlakuan
tersebut adalah P1 = kontrol; P2 = probiotik 40 ml/ekor/hari; P3 = probiotik 60 ml/ekor/hari; P4
= probiotik 80 ml/ekor/hari. Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi: (1)
Pertambahan bobot badan harian (PBBH); (2) konversi pakan. Hasil penelitian menunjukan
bahwa penambahan probiotik Probiss dalam pakan berpengaruh sangat nyata PBBH (P<0,1)
dan konversi pakan (P<0,05). Rataan PBBH (kg/ekor/hari) pada P1, P2, P3, P4 adalah 0,84 ±
0,04; 1,07 ± 0,09; 1,18 ± 0,09; 1,25 ± 0,05. Rataan konversi pakan persatuan P1, P2, P3, P4
secara berurutan adalah 11,34 ± 0,86; 9,62 ± 0,47; 9,13 ± 0,62; 9,20 ± 1,00. Disimpulkan
bahwa hasil kajian menunjukkan dengan pemberian probiotik Probiss dapat meningkatkan
pertambahan bobot badan harian dan menurunkan nilai konversi pakan sapi Limousin Cross
dimana pemberian probiotik probiss sebanyak 80 ml/ekor/hari dalam pakan memiliki hasil
yang paling baik. Berdasarkan data diatas dapat disarankan perlu diadakan penelitian dan
kajian lebih lanjut tentang penambahan level pemberian probiotik probiss.

Kata kunci: konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, konversi pakan, Limousin
persilangan sapi potong.
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Konsumsi daging sapi di Indonesia
terus mengalami peningkatan, namun
peningkatan tersebut belum diimbangi
dengan penambahan produksi yang
memadai. Populasi sapi potong nasional
pada tahun 2010 adalah 14,8 juta ekor.
Jumlah sapi yang potensial dapat dipotong
pada tahun 2011 sebesar 2,3 juta ekor.
Potensial stok sapi lokal 2,3 juta ekor,
maka dapat menghasilkan 376.510 ton.
Kebutuhan daging sapi 2012 sebanyak
448.800 ton, sehingga masih kekurangan
72.290 ton. Kekurangan daging sapi pada
2012 sekitar 72.290 ton setara dengan
441.600 ekor sapi (Sepudin., 2011)
Berdasarkan data diatas maka untuk
mencukupi permintaan daging nasional
perlu ditingkatkan produksi daging
nasional. Peningkatan produksi daging
nasional dapat dilakukan dengan dua cara
yaitu peningkatkan populasi ternak dan
performan sapi potong. Jenis sapi potong
yang memiliki performan yang baik adalah
sapi Limousin jika dibandingakan dengan
sapi PO. Menurut Edy, Anna dan Sularno
(2005),
pertambahan
bobot
badan
peranakan sapi liomusin 0,88 kg/hari
sedangkan sapi PO 0,78 kg/hari.
Peningkatan
performan
sapi
Limousin Cross dapat dilakukan dengan
cara menyusun ransum yang seimbang dan
sesuai dengan kebutuhan gizinya. Ransum
yang baik memiliki kecernaan yang tinggi
agar mudah diserap oleh ternak dan upaya
peningkatan kecernaan dalam rumen
sering ditambahkan feed additive. Salah
satu feed additive yang sekarang sedang
populer dalam peningkatan produksi dan

kesehatan ternak adalah probiotik, yang
dapat menggantikan peran antibiotik.
Menurut Anonimus (2009c), probiotik
mengandung komponen-komponen yang
dibutuhkan ternak seperti vitamin dan
enzim serta mannanoligisakarida yang
dapat meningkatkan sistem kekebalan
tubuh ternak. Probiotik merupakan pakan
aditif berupa mikroba hidup yang dapat
meningkatkan keseimbangan dan fungsi
pencernaan hewan, serta meningkatkan
kondisi
kesehatan dan
meningkatkan
produktivitas ternak. Mikroba hidup yang
aman dikonsumsi ternak itu ada tiga jenis:
golongan bakteri, protozoa, dan cendawan.
Macam-macam probiotik dalam
pakan ternak sangat banyak, salah satunya
adalah “Probiss” yang mengandung
bakteri Bacillus subtilis, Lactobacillus
plantarum dan Bacillus megaterium.
Bakteri tersebut memberikan keuntungan
pada peningkatan efisiensi fermentasi di
dalam rumen, peningkatan kecernaan
hijauan dan peningkatan laju aliran protein
mikroba rumen.
Perumusan Masalah
. Apakah pemberian probiotik Probiss
dapat meningkatkan penampilan sapi
Limousin
Cross
yang
meliputi
pertambahan bobot badan harian dan
konvesi pakan.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pertambahan bobot badan
harian dan konversi pakan sapi Limousin
cross yang diberi pakan tambahan
probiotik Probiss.
Kegunaan Penelitian
Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1.
2.

Sebagai bahan informasi bagi peternak
sapi dalam penggunaan probiotik.
Sebagai bahan informasi bagi para
peneliti dan kalangan akademis
seberapa besar pengaruh penambahan
probiotik dalam pakan terhadap sapi
Limousin Cross
MATERI DAN METODE
PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan di peternakan
komersil di desa Bumiaji Kecamatan
Bumiaji Kota Batu selama 50 hari, yaitu
mulai 24 Desember 2011 sampai dengan
12 Februari 2012. Analisis bahan pakan
dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan

Makanan Ternak, Fakultas Peternakan,
Universitas Brawijaya, Malang.
Materi Penelitian
Ternak
Ternak yang digunakan dalam
penelitian ini adalah 12 ekor sapi Limousin
Cross jantan dengan rata-rata bobot badan
371,4 ± 9,6 kg.
Pakan
Pakan yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari hijauan dan
konsentrat dengan perbandingan 60 : 40 %
dari bahan kering. Kandungan nutrien
pakan dapat dilihat pada Tabel. 1

Tabel 1. Kandungan nutrien pakan penelitian
Bahan dan Pakan
Rumput Gajah
Jerami jagung
Pollard
Bekatul
Ampas Tahu

BK%
18,96
22,65
89,26
87,45
12,87

BO (%BK)
82,68
87,56
87,43
86,32
89,64

PK (%BK)
9,48
9,68
16,8
10,45
26,70

LK (%BK)
2,12
2,86
5,35
8,90
9,95

SK (%BK)
29,74
25,32
9,36
9,15
22,45

Keterangan : Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas Brawijaya.

Metode Penelitian
Penelitian
dilakukan
dengan
menggunakan metode percobaan terdiri
dari 4 perlakuan dan 3 ulangan.
Perlakuan yang diberikan adalah :
P1 = Kontrol (hijauan + konsentrat dengan
perbandingan 60 : 40 % dalam bahan
kering)
P2 = Kontrol + probiotik cair 40
ml/ekor/hari
P3 = Kontrol + probiotik cair 60
ml/ekor/hari
P4 = Kontrol + probiotik cair 80
ml/ekor/hari

Pertambahan Bobot Badan
 



Keterangan: t1 = Waktu awal pengamatan
(hari)
t2 = Waktu akhir pengamatan
(hari)
W1 = Bobot badan awal (kg)
W2 = Bobot badan akhir (kg)
Konversi Pakan
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Analisis Data
Variabel Pengamatan

 – 

Data
yang
diperoleh
selama
penelitian dianalisis statistik menggunakan
Analisis Ragam Anova. Selanjutnya
apabila diantara perlakuan menunjukkan
perbedaan yang sangat nyata atau nyata,
akan dilanjutkan dengan uji beda nyata
terkecil.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertambahan Bobot Badan Harian
(PBBH)
Rataan PBBH sapi potong dari
pakan yang diberi Probiss dapat dilihat
pada Tabel 2 dibawah ini:
Tabel 2. Rataan PBBH (kg/ekor/hari)
ternak sapi potong yang diberi probiotik
Probiss selama penelitian.
Perlakuan
PBBH (kg/ekor/hari)
P1 (kontrol)
0,84a ± 0,04
P2
1,07b ± 0,09
P3
1,18b ± 0,09
P4
1,25bc ± 0,05
Keterangan :

a-b

Superskrip yang berbeda pada
kolom yang sama menunjukkan
perbedaan yang sangat nyata
(P<0,01).

Dari hasil analisis data menunjukan
pengaruh pemberian Probiss terhadap
PBBH sangat nyata (P<0,01). PBBH pada
P4 dan P3 lebih tinggi dan berbeda sangat
nyata dibanding P1. Akan tetapi perlakuan
P2, P3 dan P4 tidak berbeda. Hasil
penelitian diatas sesuai dengan hasil
penelitian Eramus et al (2010), bahwa
pertambahan bobot badan harian (PBBH)
sapi yang tidak diberi suplemen probiotik
lebih rendah (1,45 Kg/hari) dari pada sapi
yang diberi suplemen probiotik (1.54
Kg/har) (P<0,05). Menurut Anonimus
(1999c), probiotik merupakan pakan aditif
berupa mikroba hidup yang dapat
meningkatkan keseimbangan dan fungsi
pencernaan hewan inang, memanipulasi
mikroba saluran pencernaan untuk tujuan

peningkatan kondisi kesehatan serta
meningkatkan
produktivitas
ternak.
Ditambahkan pula oleh Soegijono (2010),
Bakteri Bacillus megaterium yang
terkandung dalam probiotik memiliki
beberapa keunggulan diantaranya memiliki
daya hambat tertinggi (18.317mm),
memiliki enzim ektraseluler bakteri yang
lengkap (protease, amilase dan lipase)
untuk pertumbuhan ternak.
Samadi (2010) menyatakan bahwa
mikroba yang terdapat pada saluran
pencernaan terdiri dari dua jenis, ada yang
menguntungkan dan ada yang merugikan.
Prinsip kerja dari probiotik bakteri
lactobacillus bekerja secara anaerob
menghasilkan asam laktat mengakibatkan
turunnya pH saluran pencernaan yang
menghalangi
perkembangan
dan
pertumbuhan bakteri-bakteri patogen.
Pemberian Lactobacillus pada pakan
ternak meningkatkan pertambahan berat
badan sapi dan efesiensi makanan,
sementara tingkat kematian ternak sapi
menurun dari 7,5 persen menjadi 1,5
persen akibat pemberian probiotik.
Pertambahan bobot badan harian antara
sapi yang mendapat probiotik Probiss
berbeda sangat nyata dengan sapi yang
tanpa probiotik Probiss hal ini berkaitan
dengan retensi N dalam jaringan.
Retensi N ditentukan oleh besarnya
pasokan N dalam pakan dan energi dalam
jaringan, N yang diretensi akan digunakan
untuk sintesis jaringan tubuh. Hal ini
memberi makna bahwa probiotik Probiss
yang merupakan sumber mikroba mampu
meningkatkan PBBH ternak sapi potong,
kondisi ini dikarenakan pengaruh probiotik
Probiss dapat meningkatkan konsumsi dan
kecernaan pakan. Beberapa faktor yang
mempengaruhi PBBH adalah kualitas
pakan yang diberikan, lingkungan, jenis
kelamin, dan kepadatan ternak (Sandford

and Woodgate., 1979). Hasil ini sesuai
dengan Hughes (1988) yang melaporkan
bahwa probiotik dapat meningkatkan
pertambahan bobot badan.
Penigkatan
pertambahan
bobot
badan dimbangi dengan meningkatnya
konsumsi pakan. Peningkatan konsumsi
disebabkan terjadinya peningkatan laju
cerna serat dan peningkatan laju alir
mikroba penyerap protein. Hasil ini sesuai
dengan Gomez, Dudas dan Huber (1990),
yang melaporkan bahwa probiotik dapat
meningkatkan konsumsi. Ditambahakan
pula oleh Perker (1974) pemberian
probiotik dapat menjaga keseimbangan
komposisi
mikroba
dalam
sistem
pencernaan ternak berakibat meningkatnya
daya cerna bahan pakan dan menjaga
kesehatan ternak.
Konversi Pakan
Hasil analisis ragam menunjukkan
bahwa perlakuan memberikan pengaruh
nyata terhadap konversi pakan (P<0,05)
karena konsumsi BK dan PBBH yang
dihasilkan berpengaruh nyata. Rataan
konversi pakan dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Rataan konvesi pakan ternak sapi
potong yang diberi probiotik
Probiss selama penelitian.
Perlakuan
Konversi
Pakan
P1 (Kontrol)
11,34a ± 0,86
P2
9,62b ± 0,47
P3
9,13b ± 0,62
P4
9,20b ± 1,00
Keterangan :

a-b

Superskrip yang berbeda pada
kolom yang sama menunjukkan
perbedaan yang sangat nyata
(P<0,05).

Tabel 3. Menunjukkan bahwa
konversi pakan P1 memiliki nilai konversi
yang paling tinggi dibandingkan dengan
P2, P3,P4. Hal ini menujukan adanya

pengaruh dari probiotik Probiss yang
menurunkan nilai konversi pakan. Nilai
konversi hasil penelitian sesuai dengan
pendapat Siregar (2008), yang menyatakan
bahwa konversi pakan untuk sapi yang
baik adalah 8,56-13,29. Konvesi pakan
dipengaruhi oleh kesediaan nutrien dalam
ransum dan kesehatan ternak.
Konversi pakan sangat dipengaruhi
oleh kondisi ternak, daya cerna ternak,
jenis kelamin, bangsa, kualitas dan
kuantitas pakan, juga faktor lingkungan.
Menurut Sutardi (1990), konversi pakan
dipengaruhi oleh kualitas pakan. Konversi
pakan yang dihasilkan pada penelitian ini
baik karena menurut Theodorou, Bouver,
Haines, and Brooks (1990), probiotik yang
terbukti efekif dapat meningkatkan
konsumsi pakan dan pertambahan bobot
badan. Ditambahkan pula oleh Trincie,
Davies and Gull., (1994) menyatakan
pengaruh penggunaan probiotik ternak
ruminasia sudah konsisten, beberapa
penelitian menghasilkan pengaruh nyata
baik pada produksi daging dan susu, serta
ketahanan terhadap penyakit.
Peningkatan nilai kecernaan dan
efisiensi pemanfaatan nutrien dalam proses
metabolisme didalam jaringan tubuh
ternak dipengaruhi oleh semakin baik
kualitas pakan yang dikonsumsi ternak, hal
ini diikuti dengan pertambahan bobot
badan yang tinggi maka nilai konversi
semakin rendah dan semakin efisien pakan
yang digunakan (Pond et al., 1995).
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Penambahan
probiotik
Probiss
dalam pakan meningkatkan Pertambahan
bobot badan harian (PBBH), dan
menurunkan konversi pakan. Pemberian

probiotik sebanyak 80
menunjukan hasil terbaik.

ml/ekor/hari

Saran
Berdasarkan data diatas dapat
disarankan perlu diadakan penelitian dan
kajian lebih lanjut tentang penambahan
level pemberian probiotik probiss.
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