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Terdapat dua sistem usahatani sapi-sawit di Kabupaten sarolangun yaitu : sistem 
lepas dalam perkebunan kelapa sawit dan  sistem yang dikandangkan. Kegiatan 
pendampingan sapi-sawit yang dilaksanakan oleh BPTP adalah pada sistem yang 
dikandangkan, dan dilaksanakan  di kelompok Ternak Sidomulyo dan Sidodadi 
Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Jambi, 
Adapun pelaksanannya dimulai dari Februari sampai dengan Oktober 2016, 
pendampingan dilakukan terhadap 41 peternak yang mendapatkan sapi bantuan 
dengan jumlah ternak 45 ekor.  
Kegiatan pendampingan yang dilakukan meliputi: introduksi teknologi pemberian 
pupuk organik cair berbahan limbah sapi (feses dan urine) terhadap kelapa sawit, 
pelayanan kesehatan ternak dan pengambilan parameter terukur terhadap sapi 
bantuan.  
Hasil kajian menunjukkan bahwa dengan pemberian pupuk organik cair dengan 
dosis 5 liter/pohon/3bln pada tanaman kelapa sawit meningkatkan produksi 
sebesar 320 kg/ha/panen. Dampak pelayanan kesehatan ternak adalah 20 
peternak lainya (bukan peternak sapi bantuan) juga ikut perpartisipasi, sehingga 
penyuluhan tentang kesehatan ternak dan informasi tentang teknologi usahatani 
sapi-sawit tersampaikan. Calon bibit yang didatangkan adalah berumur satu tahun.  
Pertambahan berat badan adalah sapi betina pada kelompok Sidomulyo adalah 
0,21kg/ekor/hari dan  pada kelompok Sidodadi adalah 0,25 kg/ekor/hari.  
 
Kata kunci:  sapi Bali, perkebunan kelapa sawit, pupuk organik cair,  
 

PENDAHULUAN 
 

Integrasi tanaman-ternak yang paling 
potensial untuk di kembangakan di kabupaten 
Sarolangun adalah integrasi ternak sapi dalam 
perkebunan kelapa sawit. Ada tiga komponen yang 
saling berinteraksi dalam sistem tersebut, yaitu  
kebun kelapa sawit, pabrik pengolahan sawit dan 
ternak sapi (Agus,2010). Selanjutnya dilaporkan 
sistem integrasi sapi-kelapa sawit memberikan 
beberapa manfaat, yaitu: peningkatan produktivitas  

 
 

 
 

lahan dan tenaga, penyediaan sapi bakalan, 
pemasok daging sapi, mengurangi pencemaran 
limbah  dan menjaga kelestarian lingkungan. 
Produk samping kelapa sawit, sebagai pakan 
alternatif ternak sapi dan penyuplai bahan baku 
pembuatan kompos (Dwiyanto dkk. 2003).   

Pada pengelolaan minyak kelapa sawit 
selain menghasilkan CPO diperoleh beberapa 
limbah. Afzalani dkk (2010) dan Batubara (2003) 
melaporkan Komposisi zat-zat makanan limbah 
pabrik kelapa sawit (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Komposisi zat-zat makanan limbah pabrik kelapa sawit. 

JenisLimbah BK Abu Prot Lemak NDF ADF Lignin GE 

Sabut 
Lumpur 
Bungkil 
Batang 
Daun 
Pelepah 

92,10 
91,94 
87,00 
92,60 
25,5*) 
21,9*) 

29,61 
20,23 
5,10 
3,40 
3,80 
0,60 

6,20 
13,00 
16,20 
2,40 

14,80 
1,90 

4,70 
14,00 
16,20 
0,00 
3,20 
0,50 

84,60 
62,50 
91,10 
74,40 

- 
- 

66,30 
50,50 
49,90 
52,20 

- 
- 

21,30 
- 
- 
- 

27,60 
17,40 

4846 
4519 
4262 
4375 

- 
- 

Sumber :*)Batubara (2003); Afzalani (2010)  
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Selanjutnya juga dilaporkan lumpur sawit (Palm oil 
sludge) merupakan larutan buangan dari eksraksi 
kelapa sawit, dari setiap ton minyak kelapa sawit 
akan dihasilkan lumpur sawit sebanyak 0,7 – 2 ton. 
Hasil fermentasi dapat meningkatkan protein kasar 
43%.  Zuryati, dkk (2008) melaporkan hasil 
pemantauan di lapangan bahwa ransum berbahan 
dasar lumpur sawit disukai ternak sapi, tidak 
menimbulkan efek negatif terhadap pencernaannya 
padahal jumlah lumpur sawit yang diberikan hampir 
50%. Selanjutnya Sinurat dan Manurung (2005) 
melaporkan bahwa penggantian dedak 100% 
dengan lumpur sawit dalam ransum sapi perah 
laktasi memberikan pertumbuhan dan produksi 
sama. Bintang dkk. (2000) melaporkan proses 
fermentasi dengan suhu 32°C selama 3 hari yang 
dilanjutkan dengan enzimatis pada Lumpur sawit 
dapat meningkatkan nilai gizi.  

Dengan memanfaatkan teknologi usahtani 
sapi sawit akan dapat meningkatkan produksi 
ternak sapi yaitu berkembangnya populasi ternak, 
dimanfaatkannya tenak sebagai tenaga kerja 
sehingga dapat mempercepat program swaembada 
daging. Pemanfaatan limbah dari pabrik 
pengolahan kelapa sawit pada lokasi pengamatan 
belum dimanfaatkan, sedangkan feses dan urine 
juga belum dimanfaatkan untuk tanaman kelapa 
sawit, peternak hanya melepas ternaknya dalam 
perkebunan kelapa sawit, Dengan demikian 
diperlukan pendekatan teknologi atau introduksi 
teknologi dalam kawasan tersebut, BPTP Jambi 
berupaya untuk melakukannya.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 
  
Telah dilakukan pengkajian tentang 

performan sistem usahatani sapi-sawit di desa 
Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten 
Sarolangun Propinsi Jambi pada bulan Februari 
sampai Oktober 2016. Kajian dilaksanakan 

terhadap peternak sapi bantuan dari pemerintah  
kelompok ternak (Sidomulyo) dan peternak lokal 
(peternak Sidodadi). Kegiatan yang dilaksanakan 
adalah : 
1. Introduksi penggunaan pupuk organik cair 

berbahan limbah ternak sapi (feses dan urine) 
terhadap tanaman kelapa sawit,. Bahan 
pembuatan pupuk organic cair adalah terasi, 
feses sapi, urine sapi, air cucian beras, 
pisang/nanas afkiran, daun legume,drum 
penampung pembuatan hanya dilakukan pada 
kelompok ternak sidomulyo 

2. Pelayanan kesehatan ternak dan melaksanakan 
pengukuran parameter terukur (tinggi gumba, 
lingkar dada, panjang badan dan kejadian 
refroduksi) terhadap ternak sapi bantuan.  

3. Pengambilan data melalui daftar pertanyaan 
dan pengukuran, data dianalisa secara deskriftif  

 
Tujuan dari Kegiatan yang dilaksanakan 

dalam pendampingan usahatani sawit adalah 
meningkatkan produktivitas baik ternak sapi 
maupun tanaman kelapa sawit. Hasil pengkajian  
dapat diuraikan sebagi berikut : 
1. Introduksi Penggunaan Pupuk organik 

Cair berbahan limbah (feses dan urine) 
ternak sapi pada tanaman kelapa sawit dapat 
disajikan pada tabel 1. Data diperoleh dari 
wawancara tehadap 10 petani kelapa sawit yang  
menggunaan  pupuk cair pada tanaman kelapa 
sawit. Penggunaan pupuk cair tersebut dapat 
meningkatkan produksi kelapa sawit (tabel 1). 
Selain itu juga dilaporkan bahwa tanah yang 
disiram pupuk cair kondisinya jadi gembur dan 
muncul kepermukaan kotoran cacing (cacing 
berkembang di lokasi penyiraman pupuk). 
Sebagaimana yang dilaporkan (Kartasapoetra dan 
Sutejo, 2010) bahwa akan mendorong kehidupan 
jasad renik 

 
Tabel 1. Nama petani dan produksi kelapa sawit.  

No. Nama Petani 
Produksi sebelum pemberian 

Kg/ha/sekali panen 
Produksi setelah pemberian 

Kg/ha/sekali panen 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Karji 
Darlan 
Sambudi 
Purwoyo 
Suwardi 
Suratman 
Gimin 
Darmadi 
Marto 
Suprapto 

 800 
 900 
 850 
 950 
1000 
 800 
 900 
 900 
 800 
 900 

1000 
1300 
1100 
1200 
1200 
1100 
1300 
1200 
1300 
1300 

 Rataan  880 1200 

 
Selanjutnya pembuatan pupuk organik sangat 
diminati oleh peternak, karena terbuat dari bahan 
yang mudah didapat dan harga murah. Bahan 
tersebut adalah terasi, feses sapi, urine sapi, air 

cucian beras, pisang (nanas) afkiran, daun legume, 
drum penampung. Pemanfaatan urine dan feses 
sebagai bahan dasar pembuatan pupuk organik 
adalah dapat memperbaiki struktur tanah, 
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Kartasapoetra dan sutejo (2010), menyatakan 
pupuk kandang atau limbah ternak bermanfaat 
untuk tanah dikarenakan dapat : a) meningkatkan 
kesuburan tanah; b) mempertinggi kadar humus; c) 
memperbaiki struktur tanah; d) mendorong 
kehidupan jasad renik; dan e) sebagai sumber 
unsur mikro yang dibutuhkan tanaman. 

 
2. Pelayanan Kesehatan Ternak. 

Pengetahuan tentang penyakit bagi 
peternak hendaklah selalu diupayakan agar 
peternak dapat melakukan pencegahan. Karena 
penykit kapan saja dapat menyerang. Sudarmono 

dan Sugeng 2014, menyatakan penyakit ternak 
sapi apabila terlambat atau di biarkan 
menanganinya akan menimbulkan kerugian besar 
maka dari itu pengetahuan peternak tentang 
penyakit menular maupun tidak hendaklah 
diupayakan. Tingkat partisipasi peternak terhadap 
pelayanan kesehatan selalu mengalami kenaikan 
(Tabel 2) Berdasarkan Tabel. 2, pelayanan 
kesehatan ternak sangat diminati karena dalam 
pelayanan dilaksanakan pengobatan, pemberian 
vitamin dan pemeriksaan parasit sehingga setiap 
kunjungan selalu peningkat jumlah peternak yang 
berpartisipasi

 
Tabel 2. Tingkat parisipasi peternak setiap kunjungan pelayanan kesehatan dan identifikasi parasit. 

No Jenis Pelayanan     Februari      Maret          Mei       September 

1 
2 
3 
4 

Pemberian Vitamin 
Pengobatan 
Konsultasi/pertemuan 
Analisa Parasit 

19 
- 

19 

25 
1 

19 

34 
2 

19 

              51 
              15 
              19 
              45 

 Jumlah 38 45 55              130 

 
3. Pengukuran Parameter. 

Untuk menentukan progress pertumbuhan 
ternak sapi dapat ditentukan dengan parameter 

yang dapat dilihat setiap bulanya. 
Berdasarkan tabel 3. Pegukuran parameter tinggi 
gumba, lingkar dada dan berat badan selalu 
mengalami kenaikan sehingga tinggi gumba yang  

 
optimum sebagai sapi bibit terjadi bulan juli atau 
berumur 19 bulan dengan berat badan 154 
kg.Bustami dkk, (2017) melaporkan standar 
nasional Indonesia sapi bali betina bibit adalah 
minimal 100 cm  dan hal ini sudah memenuhi 
standar SNI. 

 
Tabel 3. Parameter terukur sapi dari bulan Februari sampai dengan September. 

No Parameter Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agt Sep 

1 Tinggi Gumba 95 96 98 99 100 101 102 103 
2 Lingkar Dada 124 126 128 131 133 135 137 140 
3 Berat Badan 122 129 133 142 148 154 160 170 

Sumber : data primer hanya pada kelompok Sidomulyo. 

 
Pemberian  pakan dan reproduksi 

Pemberian pakan dilakukan secara tak 
terbatas (ad-libitum), pakan yang diberikan adalah 
rumput alam yang diambil secara cut and carry, 
dari  lahan perkebunan kelapa sawit dan lahan-
lahan kosong di lingkungan pemukiman peternak. 
Sedangkan limbah pabrik yang diberikan adalah 

lumpur sawit yang diberikan 1- 2 kg/ekor/hari, 
didatangkan dari pabrik yang berjarak 5 km dari 
pemukiman. Pakan limbah hanya diberikan pada 
kelompok sidomulyo. Adapun perkembangan 
reproduksi yang diukur dari jumlah ternak bunting 
adalah terlihat tabel .4.

 
Tabel 4. Keragaan pengkajian pada sapi betina bibit pada dua kelompok peternak 

No Parameter yang diamati Sidomulyo Sidodadi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Jumlah sapi yg diamati (ekor) 
Lama pengamatan (bln) 
Berat awal (kg/ekor/hari) 
Berat Akhir (kg/ekor/hari) 
PBB (kg/ekor/hari) 
Umur awal kegiatan(thn) 
Jumlah betina Kawin 
Jumlah Bunting (%) 
Jumlah kelahiran 
Jumlah betina Bunting 
Jumlah yang belum bunting 
Body score 

15,00 
8,00 

130,00 
167,00 

0,21 
1,00 

15,00 
80,00 
3,00 

13,00 
2,00 
2,80 

20,00 
8,00 

102,00 
145,00 

0,25 
1,00 

10,00 
50,00 
0,00 
9,00 
9,00 
2,80 

Sumber: data primer (akhir Oktober 2016) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Berdasarkan tabel.1, dapat dilihat bahwa 

peternak yang memberikan pupuk organik 
berbahan utama berasal limbah ternak, dapat 
meningkatkan produksi buah kelapa sawit 
sebanyak 320 kg/ha/panen. Dengan demikian 
pemberian organik cair dapat memicu kesuburan 
tanah. Sebagaimana yang dilaporkan 
Kartasapoetra dan Sutejo (2010), bahwa 
pemberian limbah ternak sapi urine dan feses akan 
mendorong kehidupan jasad renik. Linda dkk 
(2017) melaporkan kekuatan siatem usahatani 
sapi-sawit adalah ketersedian limbah kotoran 
sepanjang hari dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
utama pembuatan kompos.Setiap tahun ribuan 
hektar lahan yang subur mengunakan pupuk kimia. 
Disamping limbah ternak sapi belum dimanfaatkan 
secara optimal, padahal pupuk organik dapat 
meningkatkan produksi buah kelapa sawit sehingga 
dapat menekan pengeluaran. Penggunaan pupuk 
organik tidak meninggalkan residu yang 
membahayakan bagi kehidupan.  

Kompos atau humus adalah sisa-sisa 
mahluk hidup yang telah mengalami pelapukan, 
bentuknya sudah berubah seperti tanah dan tidak 
berbau, kompos memiliki kandungan hara NPK 
yang lengkap meskipun persentasenya kecil, 
kompos juga mengandung senyawa-senyawa lain 
yang sangat bermanfaat bagi tanaman.  

Tanaman tidak dapat menyerap hara dari 
bahan organik yang masih mentah, apapun bentuk 
dan asalnya. Kotoran ternak yang masih segar 
tidak bisa diserap haranya oleh tanaman. Apalagi 
sisa tanaman yang masih segar bugar juga tidak 
dapat diserap haranya oleh tanaman. Kompos yang 
‘setengah matang’ juga tidak baik untuk tanaman. 
Bahan organik harus dikomposkan sampai ‘matang’ 
agar bisa diserap haranya oleh tanaman. 
Prinsipnya adalah tanaman menyerap hara dari 
tanah.Pupuk organik dapat memperbaiki sifat fisik 
dan kimia tanah yang akan mengembalikan 
kesuburan tanah, tanah yang keras akan menjadi 
lebih gembur, tanah miskin akan hara akan menjadi 
subur, tanah yang masam akan menjadi lebih 
netral, tanaman yang diberi kompos tumbuh lebih 
subur. Limbah ternak sapi yaitu berupa feses dan 
urine yang dapat dijadikan  pupuk organik cair dan 
padat (kompos). Peluang pupuk organik cukup 
besar, karena dapat dibuat dengan mudah murah. 
yang berbahan kotoran sapi mempunyai beberapa 
kelebihan dibandingkan pupuk anorganik. Selain 
itu, kompos juga mempunyai prospek dan peluang 
yang besar untuk dipasarkan secara lebih meluas 
untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap 
pupuk kimia. Penyediaan kompos organik yang 
berkelanjutan dan praktis dapat mempermudah 
petani untuk memanfaatkannya sebagai penyubur 
tanah dan tanaman pertaniannya. 

Mariono (2010), menyatakan inovasi 
teknologi yang perlu dikembangkan pengelolaan 

pakan model LEISA, strategi pemberian pakan, 
manajemen pemberian pakan, pemanfaatan limbah 
perkebunan dan pangan sebagai pakan, 
manajemen kandang. Pengelolaan limbah ternak 
sebagai bahan pembuatan pupuk organic Dengan 
pemberian pupuk organic cair dosis 5 liter /pohon 
dapat menanikan produksi buah kelapa sawit 
sebanyak 320 kg/ha setiap panen. Dengan 
demikian penggunaan pupuk organic cair sangat 
bermanfaat bagi petani kelapa sawit sehingga 
integrasi sapi dengan kelapa sawit akan sangat 
menguntungkan karena dapat memanfaatkan 
potensi limbah sapi, yang dapat menekan 
pengeluaran pembelian pupuk kimia. 

Salah satu faktor kegagalan suatu usaha 
ternak sapi adalah penyakit yang dapat mematikan, 
sehingga mengalami kerugian, diperlukan 
pencegahan dan pengobatan pada ternak sapi. 
Partispasi peternak untuk melaksanakan 
pencegahan dan pengobatan penyakit, bersama 
petugas BPTP Jambi selama kegiatan mengalami 
kenaikan (Tabel. 2). Melalui kegiatan pelayanan 
kesehatan peternak semakin mengetahui tentang 
kondisi ternaknya. Pengobatan yang dilakukan 
adalah luka, infeksi tali pusar pada anak dan 
pemberian obat cacing pada ternak yang positif 
yaitu sebanyak 9 ekor (20%). Kejadian kematian 
ternak sapi mendadak dialami oleh satu peternak, 
akibat pemberian pakan yang diambil/diarit dari 
lingkungan tempat tinggal peternak, kasus ini di 
duga akibat tanaman pakan mengandung racun, 
sehingga ternak sapi mengalami kembung tidak 
lama, mengalami kematian. Bahri 2015 
melaporkan, keracunan tanaman pada hewan 
dapat terjadi pada kondisi hewan kelaparan 
kemudian ditempatkan pada tempat tanaman 
beracun sehingga rasa keinginan hewan untuk 
makan akan mengurangi kepekaan hewan 
menghindari tanaman beracun. 

Berdasarkan Tabel 3,  perubahan berat 
badan masih rendah hal ini disebabkan kondisi 
pertama peternak mendapat bantuan adalah 
kondisi kurus sehingga 3 ekor mengalami kematian 
setelah di pelihara selam dua bulan pertama. 
Kondisi ini mengindikasikan bahwa kondisi ternak 
bukan disebabkan oleh peternak, tetapi oleh 
kondisi ternak sebelumnya(di daerah asal ternak).  

Berdasarkan Tabel 4. keragaan sistem 
pemeliharaan sebenar tidak ada perbedaan yaitu 
system pemeliharaan (semi-intensif) dikandangkan 
dan diikat pindah, berdasarkan data persentase 
kebuntingan kelompok ternak sidomulyo lebih tinggi 
jika dibandingkan dengan sidodadi .hal ini diduga 
adanya pemberian pakan tambahan lumpur sawit. 
Sehingga mengalami keterlambatan proses 
reproduksi. Toelihere (1981) menyatakan daya 
reproduksi ternak sangat dipengaruhi oleh jarak 
beranak, dimana jarak beranak ideal adalah 365 
hari dan umumnya sulit dicapai oleh suatu 
kelompok ternak, namun hal ini banyak dijumpai 
pada individu sapi yang dipelihara dengan 
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tatalaksana yang baik. Beberapa laporan penelitian 
menunjukan pemberian lumpur sawit sangat 
berpengaruh terhadap produksi antaralain. Zuryati, 
dkk (2008). melaporkan hasil pemantauan di 
lapangan bahwa ransum berbahan dasar lumpur 
sawit disukai ternak sapi, tidak menimbulkan efek 
negatif terhadap pencernaannya, padahal jumlah 
lumpur sawit yang diberikan hampir 50%.  
Selanjutnya Sinurat dan Manurung (2005) 
melaporkan bahwa penggantian dedak 100% 
dengan lumpur sawit dalam ransum sapi perah 
laktasi memberikan pertumbuhan dan produksi 
sama.  

 

KESIMPULAN 
  

Pendampingan peternak dalam integrasi sapi sawit. 
adalah menerapkan teknologi penggunaan pupuk 
cair dapat meningkatkan produksi kelapa sawit 320 
kg/panen. Dengan melaksanakan pelayanan 
kesehatan ternak sapi, membuka pengetahuan  
peternak tentang penyakit dan mengetahui tentang 
pencegahannya sehingga dapat mencegah 
kematian ternak, partisipasi peternak semakin 
meningkat pada setiap kunjungan. Dengan 
melaksanakan pengukuran kondisi tubuh dapat 
mengetahui tentang kondisi ternak yaitu informasi 
kenaikan berat badan dan informasin terntang 
reproduksinya, dapat menambah pengetahuan 
peternak tentang pemeliharaan yang optimal.   
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