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Abstrak  

Ternak babi merupakan salah satu komoditas peternakan yang dapat diandalkan oleh beberapa 

masyarakat sebagai sumber pendapatan mereka serta sebagai sumber protein hewani bagi sebagian 

masyarakat. Ternak babi sebagai ternak potong dapat memberikan keuntungan bagi peternak. Namun, 

usaha tersebut sering merugikan peternak yang disebabkan naiknya harga pakan, sehingga perlu dicari 

alternatif pembuatan ransum babi dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Pakan ternak babi dapat 

direkayasa dengan memanfaatkan limbah pertanian ataupun limbah industri seperti serbuk gergaji. 

Permasalahannya adalah pengetahuan anggota kelompok peternak babi masih rendah terhadap 

pemanfaatan serbuk gergaji untuk pakan ternak babi. Berdasarkan permasalahan tersebut, telah dilakukan 

pemberdayaan anggota kelompok peternak babi melalui penerapan teknologi pembuatan ransum ternak 

babi dari serbuk gergaji. Pendekatan terhadap kelompok melalui penyuluhan dan pelatihan. Pakan ternak 

babi dibuat dengan memanfaatkan serbuk gergaji. Pakan alternatif tersebut harganya relatif murah 

sehingga dapat menguntungkan bagi anggota kelompok. Hasil yang diperoleh menunjukkan anggota 

kelompok merespons dengan baik kegiatan penerapan teknologi penyusunan ransum meskipun pakan 

tersebut belum dimanfaatkan oleh anggota kelompok. Perlu pendampingan terhadap anggota kelompok 

secara keberlanjutan untuk penerapan teknologi tersebut. 

 

Kata kunci:  pakan organik, teknologi, ternak babi 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian pembangunan sektor pertanian 

yang diarahkan untuk mengembangkan subsektor peternakan yang maju dan efisien. Subsektor 

peternakan diharapkan dapat terus meningkatkan peranannya dalam pemenuhan kebutuhan 

dasar manusia, terutama terkait dengan kebutuhan nutrisi hewani. Subsektor peternakan 

berperan sebagai penghasil pangan protein hewani yang bernilai gizi tinggi untuk peningkatan 

kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pembangunan peternakan mempunyai prospek yang 

baik di masa depan. Hal ini disebabkan permintaan terhadap bahan-bahan yang berasal dari 

ternak akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pendapatan, dan 

kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi pangan bergizi tinggi. Fenomena tersebut terjadi 

akibat pengaruh dari naiknya tingkat pendidikan rata-rata penduduk.  

Salah satu jenis ternak yang dapat diandalkan untuk penyediaan protein hewani dalam 

bentuk daging adalah ternak babi. Ternak babi merupakan hewan politokus yang potensial 

memberikan sumbangan berarti bagi peningkatan produksi daging dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan protein hewani asal ternak di Indonesia (Mege et al. 2003). Ternak babi merupakan 

salah satu komoditas peternakan yang dapat diandalkan oleh beberapa masyarakat sebagai 
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sumber pendapatan. Ternak babi selain berperan sebagai sumber pendapatan juga sebagai 

sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat.  

Ternak babi sebagai ternak potong dapat memberikan keuntungan bagi peternak. Hal ini 

disebabkan ternak babi dapat dijual pada umur 8-9 bulan dengan berat badan mencapai 90-110 

kg. Ternak babi memiliki sifat dan kemampuan yang menguntungkan antara lain menurut NRC 

(2012) laju pertumbuhan yang cepat pada pertambahan berat badan. Selain itu, menurut 

Sihombing (2006), ternak babi memiliki sifat prolifik (jumlah anak per kelahiran banyak) dan 

efisiensi ransum yang baik. Ternak babi merupakan ternak yang potensial untuk dikembangkan 

karena mampu menghasilkan anak dalam jumlah banyak pada setiap periode beranak, sehingga 

jumlah anak sapihan maupun babi potong dapat dijual lebih banyak dibandingkan ternak 

mamalia lainnya (Ligaya et al. 2007).   

Ternak babi dan/atau produk olahannya cukup potensial sebagai komoditas ekspor 

nasional (Kementerian Pertanian 2012). Lebih lanjut dinyatakan bahwa pasar komoditas ternak 

babi masih terbuka lebar ke berbagai negara seperti Singapura dan Hongkong. Usaha ternak 

babi telah dikenal dan dilakukan sejak lama oleh masyarakat Desa Tumobui, Kecamatan 

Kotamobagu Selatan. Usaha ternak babi di daerah tersebut merupakan salah satu peluang bisnis 

yang sesuai dengan potensi dan sumber daya yang tersedia. Usaha ternak babi dilakukan oleh 

sekitar 60% dari masyarakat Desa Tumobui untuk dijual sebagai sumber pendapatan. Nilai jual 

ternak babi di daerah tersebut cukup tinggi sehingga sangat menguntungkan pemiliknya.  

Permasalahan yang saat ini dihadapi adalah usaha ternak babi sering merugikan 

peternak yang disebabkan oleh naiknya harga pakan, sehingga perlu dicari alternatif  pembuatan 

ransum babi dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Pakan ternak babi dapat direkayasa 

dengan memanfaatkan limbah pertanian ataupun limbah industri seperti serbuk gergaji.  

Pakan merupakan salah satu faktor penting dalam usaha ternak babi. Sekitar 60% dari 

keseluruhan biaya dihabiskan untuk keperluan pakan induk babi dalam usaha pembibitan, 

sedangkan usaha babi penggemukan menghabiskan sekitar 80% biaya pakan. Ternak babi 

tergolong hewan yang suka makan apapun, tetapi perlu diperhitungkan biaya pakan yang 

dikeluarkan oleh peternak. Biaya pakan yang semakin tinggi dapat merugikan peternak. 

Konversi terhadap pakan untuk ternak babi sangat baik, sehingga apabila pemeliharaannya baik 

maka laju pertumbuhannya pun akan baik dan berat badan dapat mencapai maksimal.  

Permasalahan yang dihadapi diantaranya pengetahuan anggota kelompok peternak babi 

terhadap pemanfaatan serbuk gergaji untuk pakan ternak babi masih rendah. Berdasarkan 

permasalahan tersebut maka dilakukan pemberdayaan anggota kelompok melalui penerapan 

teknologi pembuatan ransum ternak babi dari serbuk gergaji. 
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2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada kelompok peternak babi di desa Tumobui Kecamatan 

Kotamobagu Selatan, yaitu dengan menganalisis sejauh mana penerapan ilmu pengetahuan dan 

teknologi telah diperkenalkan dan dilakukan pada usaha ternak babi milik kelompok. Penerapan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk pemberdayaan bagi anggota kelompok, 

dilakukan dengan dua metode yaitu penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan dilakukan terhadap 

anggota kelompok pada tanggal 28-29 Juli 2017 dengan tujuan mengubah perilaku sumber daya 

anggota kelompok ke arah yang lebih baik (Pambudy 1999), sedangkan pelatihan yang 

dilakukan yaitu praktik penerapan teknologi dalam pembuatan pakan organik. Bahan yang 

digunakan untuk pelatihan yaitu serbuk gergaji, tepung milu, dedak halus, tepung ikan, 

kemudian dicampurkan dengan larutan gula merah, EM4 dan air (Rembet, 1999). Campuran 

ransum tersebut dikombinasikan dengan pakan pabrikan sebanyak 25-50% (Rembet, 1999), 

dengan mengikutsertakan 10 orang peternak.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN   

Keberhasilan usaha ternak babi ditentukan oleh 3 unsur yang saling terkait yaitu bibit, 

pakan, dan manajemen. Keberhasilan usaha tersebut tergantung pada karakteristik anggota 

kelompok ternak babi. Karakteristik anggota kelompok dilihat dari umur dan tingkat 

pendidikan. Anggota kelompok yang dilatih untuk penerapan teknologi pakan organik 

berjumlah 4 (empat) orang. Umur anggota kelompok berkisar antara 48-52 tahun. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa umur anggota kelompok dikategorikan masih produktif. Anggota 

kelompok dalam hal ini masih memiliki kemampuan fisik yang cukup kuat untuk melaksanakan 

kegiatan usaha tani. Adopsi teknologi erat kaitannya dengan produktivitas usaha. Umur 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas peternakan babi. Tingkat 

pendidikan anggota kelompok 100% lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tingkat 

pendidikan ini dianggap cukup bagi penyerapan teknologi pakan. Menurut Sariubang dan 

Kaharuddin (2011), strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan sistem produksi ternak 

babi yaitu melalui penerapan teknologi pakan. 

Pakan merupakan bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun 

tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan 

berkembang biak. Bahan pakan merupakan bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau 

bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun belum 

diolah (Anggorodi, 1985). Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga pakan untuk ternak babi 

Rp8.000,00 per kg. Hasil penelitian Kojo et al. (2014) menunjukkan bahwa harga rata-rata 

jagung Rp3.100,00/kg, dedak Rp1.500,00/kg, konsentrat Rp8.500,00/kg, butiran 
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Rp8.500,00/kg, bungkil Rp3.500,00/kg, dan tepung ikan Rp4.000,00/kg. Pemberian pakan 

dilakukan rata-rata dua kali sehari yaitu pagi dan sore hari dengan jumlah yang berbeda-beda 

tergantung umur ternak (Kojo 2014). Harga daging babi berfluktuatif dan seringkali tidak dapat 

menutupi biaya produksi yang dikeluarkan. Hal ini menyebabkan proses produksi usaha ternak 

babi oleh anggota kelompok tidak kontinu. Harga pakan yang semakin tinggi menyebabkan 

anggota kelompok mengalami kerugian. Menurut Sariubang dan Kaharuddin (2011), harga jual 

ternak yang tinggi akan menghasilkan pendapatan yang tinggi, sebaliknya harga jual yang tidak 

seimbang dengan biaya produksi akan mengakibatkan kerugian. Anggota kelompok sebagai 

peternak dihadapkan pada pengambilan keputusan dalam proses produksi ternak babi dengan 

memperhitungkan biaya produksi (Abraham et al. 2013).   

Optimalisasi potensi sumber daya dapat dikembangkan melalui pembinaan berkala bagi 

sumber daya manusia (peternak dan instansi terkait). Pembinaan berkala ini berkaitan dengan 

pengembangan usaha ternak babi secara intensif dan berorientasi bisnis (Sariubang dan 

Kaharuddin 2011). Penyuluhan tentang pengembangan usaha yang berorientasi bisnis telah 

dilakukan bagi anggota kelompok (Gambar 1). Anggota kelompok dilatih untuk membuat pakan 

yang berasal dari limbah pertanian yaitu serbuk gergaji. Pelatihan pembuatan pakan organik 

dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

Gambar 1.  Pelatihan pembuatan pakan organik pada anggota peternak babi di Desa 

Tumobui, Kecamatan Kotamobagu Selatan.  

 

Kegiatan seperti pada Gambar 1 dilakukan agar anggota kelompok dapat membuat 

ransum dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Ransum adalah susunan dari beberapa bahan 

pakan dengan perbandingan tertentu sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi ternak babi. 

Pencampuran beberapa jenis bahan pakan diharapkan kandungan gizi ransum sesuai dengan 

kebutuhan gizi, sehingga ternak dapat berproduksi dengan baik dan secara ekonomi 

menguntungkan. Penyusunan ransum dilakukan berdasarkan kebutuhan zat-zat nutrisi pada 

pakan untuk ternak (National Research Council, 2012). Salah satu alternatif yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak adalah melalui pemanfaatan bahan-bahan 

inkonvensional (Munaiseche 1997). Inkonvensional adalah bahan-bahan yang belum lazim 
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digunakan untuk pakan ternak babi. Namun, bahan pakan inkonvensional tersebut mudah 

didapat, disukai ternak, murah, selalu tersedia, berkualitas, tidak beracun, serta tidak bersaing 

dengan kebutuhan manusia (Cunha 1977) Hasil penelitian Kojo (2014) menunjukkan bahwa 

pakan pada ternak babi umumnya ialah jagung, dedak, konsentrat. Terdapat beberapa peternak 

yang menambah pakan dengan bungkil dan tepung ikan. Pengembangan ternak babi yang 

terbaik menurut Wahyuni et al. (2011) yang dapat menyesuaikan dengan potensi daerah, 

ketersediaan pakan, kondisi sosial budaya, dan iklim setempat. 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil kajian maka dapat disimpulkan bahwa anggota kelompok merespons 

dengan baik kegiatan penerapan teknologi penyusunan ransum meskipun pakan tersebut belum 

dimanfaatkan oleh anggota kelompok. Berdasarkan hasil kajian ini disarankan perlunya 

pendampingan terhadap anggota kelompok secara keberlanjutan mengenai penerapan teknologi 

ini.    
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