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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian temu ireng 

(Curcuma aeruginosa Roxb) fermentasi terhadap pertambahan bobot badan babi 

lokal (Sus scrofa) lepas sapih. Penelitian ini dilaksanakan di Balai pembibitan 

Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Siborong-borong, pada 

tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan 18 Januari 2017. Penelitian ini 

menggunakan 24 ekor ternak babi lokal lepas sapih dengan kisaran bobot badan 

awal sebesar 8 – 16,5 kg dan koefisien keragaman 22,38 %. Perlakuan diberikan 

melalui air minum yang terdiri dari P0 (kontrol), P1 (2% probiotik), P2 (2% temu 

ireng), P3 (2% temu ireng fermentasi), P4 (4% temu ireng fermentasi) dan P5 (6% 

temu ireng fermentasi). Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan 

acak kelompok (RAK) dengan 6 perlakuan dan 4 kelompok bobot badan. Peubah 

yang diamati adalah konsumsi pakan, konsumsi air minum, pertambahan bobot 

badan dan konversi pakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian temu 

ireng (Curcuma aeruginosa Roxb) fermentasi berpengaruh tidak nyata (P>0,05) 

terhadap konsumsi pakan, konsumsi air minum, pertambahan bobot badan dan 

konversi pakan. Disimpulkan bahwa pemberian temu ireng (Curcuma aeruginosa 

Roxb) fermentasi pada ternak babi lokal lepas sapih sampai dengan taraf 6% 

dalam air minum belum dapat meningkatkan pertambahan bobot badan babi lokal 

lepas sapih. 

 

 
Kata kunci : temu ireng, fermentasi, pertambahan bobot badan, babi lokal 

Keterangan : 1) Pembimbing Utama 

 2) Pembimbing Pendamping 

 

PENDAHULUAN 

Babi merupakan salah satu ternak yang sangat berarti dalam penyediaan 

protein hewani bagi sebagian masyarakat di Indonesia dan merupakan 

penyumbang sumber protein hewani nomor tiga setelah unggas dan sapi. 

Peternakan babi diusahakan secara intensif, dikurung dalam kandang dengan 

pemberian pakan dan air minum dilakukan sepenuhnya oleh peternak agar 

memberikan produksi yang lebih baik (Agri, 2011). Ternak babi memiliki potensi 

besar untuk dikembangkan karena mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan 

seperti laju pertumbuhan yang cepat, jumlah anak sekelahiran (litter size) yang 



2 
 

tinggi, berkisar antara 8-14 ekor dengan rata-rata dua kali kelahiran pertahunnya 

dan efisien dalam mengubah pakan menjadi daging. 

Pakan adalah kebutuhan pokok yang diperlukan untuk meningkatkan 

produktivitas ternak babi. Pertumbuhan ternak sangat tergantung pada jumlah dan 

kualitas pakan yang diberikan, biaya untuk penyediaan pakan pada usaha 

peternakan babi dapat mencapai 80% dari total biaya yang dibutuhkan 

(Sihombing, 2006). Bagi usaha peternakan babi jumlah dan kualitas pakan 

merupakan hal yang paling penting guna mencapai target bobot badan yang 

diinginkan dengan  waktu pemeliharaan yang cepat. Ternak babi membutuhkan 

ransum yang imbangan nutrisinya baik atau sempurna, untuk memperoleh 

produksi daging yang optimal. Perlu diingat bahwa babi termasuk ternak yang 

memiliki alat pencernaan sederhana dan tak mampu mencerna bahan pakan yang 

kadar serat kasarnya tinggi. Setiap zat mempunyai fungsi dan kaitan spesifik di 

dalam tubuh, kekurangan atau ketidakseimbangan zat-zat makanan dapat 

memperlambat pertumbuhan dan berdampak pada  performans. 

Temu ireng (Curcuma aeruginosa Roxb) merupakan tumbuhan obat yang 

ada di Indonesia dan sudah dikenal masyarakat secara luas dan dipergunakan 

secara turun temurun sebagai jamu untuk perangsang nafsu makan, obat batuk dan 

asma. Temu ireng mengandung minyak atsiri, senyawa tanin, terpena, seskwita 

terpena, fenol, aldehida, keton dan ester. Manfaat dari temu ireng dapat 

membunuh larva maupun cacing yang ada di saluran pencernaan. Senyawa tanin 

dan senyawa aktif lain bersifat Antelmintik sehingga dapat membunuh dan 

memutus daur hidup cacing dewasa, larva maupun telur cacing (Hestianah dkk., 

2010).  

Probio_FM merupakan probiotik cair yang mengandung beberapa spesies 

bakteri asam laktat. Secara umum ada empat genus Bakteri asam laktat (BAL) 

diantaranya yaitu Lactobacillus, Streptococcus, Leuconostoc, dan Pediococcus 

(Sumastuti, 2008). Genus Lactobacillus dan Pediococcus, diantaranya yang 

digunakan adalah Lactobacillus brevis, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus 

plantarum, dan Pediococcus pentasaecus.  

Fermentasi temu ireng merupakan salah satu cara untuk menghilangkan 

atau mengurangi zat antinutrisi yang terkandung didalam rimpang temu ireng. Zat 

aktif yang terdapat dalam rimpang temu ireng seperti tannin mempunyai efek 

vermifuga yaitu dengan cara merusak protein tubuh cacing didalam saluran 

pencernaan dan apabila diberikan kepada ternak tanpa melakukan fermentasi dan 

dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan kerusakan hati. Produk 

fermentasi, Probio_FM  yang mengandung bakteri asam laktat sering ditemukan 

sebagai mikroflora dominan yang dapat menghambat bakteri patogen dan bakteri 

pembusuk. Aktivitas bakteri asam laktat berkaitan dengan adanya produksi asam 

organik (asam laktat, asam asetat dan asam format), hidrogen peroksida dan 

bakteriosin (Tramer, 1966; Dahiya & Speck, 1968).  

Pemberian temu ireng fermentasi ini diharapkan dapat memperbaiki 

saluran pencernaan dan meningkatkan kecernaan pakan, yaitu dengan cara 

menekan bakteri patogen dalam saluran pencernaan sehingga mendukung 

perkembangan bakteri yang menguntungkan yang membantu penyerapan zat - zat 

makanan. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh pemberian 

Temu ireng (Curcuma aeruginosa Roxb) fermentasi terhadap pertambahan bobot 

badan babi lokal (Sus scrofa) lepas sapih. 
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METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2016 sampai 18 

Januari 2017 di Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU-

HPT) Instalasi Bahal Batu Siborong-borong Sumatera utara.  

 

Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24 ekor ternak babi 

lokal lepas sapih berumur ± 2 bulan dengan kisaran bobot badan awal sebesar 8 – 

16,5 kg dan koefisien keragaman 22,38 %, ekstrak temu ireng, probiotik dan pelet 

komplit. 

 Alat yang digunakan adalah kandang individu berlantai semen dan beratap 

seng yang dilengkapi dengan tempat air minum dan tempat pakan, timbangan 

berkapasitas 1 kg dan 50 kg untuk menimbang pakan dan ternak babi, karung 

goni, dan gelas ukur untuk mengukur sisa konsumsi air minum. Kandungan 

nutrisi bahan pakan penelitian dan kebutuhan nutrisi babi fase starter – finisher 

dicantumkan pada Tabel 1 dan 2. 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Bahan Pakan dengan Merek Cargill 

Kandungan Nutrisi  

Kadar Air Maksimum 12.0% 

Protein Kasar Minimum 15.0% 

Lemak Kasar Minimum   3.0% 

Serat Kasar Maksimum   5.0% 

Abu Maksimum   8.0% 

Calcium Minimum   0.75% 

Phosphor Minimum   0.85% 

Zinc Bacitracin                      20 - 25 ppm 

Sumber: P.T. Cargill Indonesia 

Tabel 2. Kebutuhan Nutrisi Babi Fase Starter - Finisher. 

Nutrien Kebutuhan  

Energi Katabolisme (Kkal)  

Protein (%) 

Lemak (%) 

SK (%) 

Kalsium (%) 

Phospor (%) 

A.Lisin (%) 

A.Metionin (%) 

3.165.00 

    18.00 

      5.00 

      5.00 

      0.60 

      0.50 

      0.77 

      0.21 

Sumber: NRC (National Research Council) Nutrien Requirement of Poultry, 

 1998. 

 

Pembuatan Fermentasi Temu Ireng dengan Metode Modifikasi Maserasi 

Temu Ireng yang sudah dibersihkan sebanyak 1 kg digiling menggunakan 

alat penggiling/blender, selanjutkan ditambahkan air sebanyak 10 liter diperas 

dengan menggunakan kain sampai tuntas dan masukkan probio_FM sebanyak 3% 

kedalam wadah yang berisi temu ireng kemudian aduk sampai benar-benar 
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homogen. Kemudian dimasukkan kedalam wadah yang ditutup rapat dan 

difermentasi selama 1 minggu. 

 

Pemeliharaan Ternak 

Sistem pemeliharaan ternak yang dilakukan adalah secara intensif dengan 

menggunakan kandang individu, dalam penelitian ini jumlah ternak yang 

dipelihara sebanyak 24 ekor ternak babi lokal lepas sapih umur ± 2 bulan. Pakan 

yang diberi dalam pemeliharaan ini berupa pelet komplit. Pemberian pakan 

dilakukan 2 kali sehari yaitu pagi dan sore hari, kebutuhan pakan ternak babi lepas 

sapih yaitu 1 kg/ekor/hari dan pemberian air minum sebanyak 2 liter/ekor/hari 

dengan penambahan temu ireng fermentasi. Pembersihan kandang dilakukan 1 

kali sehari yaitu pada pagi hari. Pada saat pemberian pakan terlebih dahulu pakan 

ditimbang dan sisanya juga ditimbang agar diketahui berapa sisa pakan setiap 

harinya. Begitu juga dengan air minum yang diberikan diukur terlebih dahulu 

sebelum diberikan dan sisanya diukur untuk mengetahui sisa air minum setiap 

harinya. Penimbangan bobot badan dilakukan sekali dalam seminggu. 

 

Metode Analisis 

Konsumsi Pakan 

 Konsumsi pakan dihitung setiap hari dengan mengurangi jumlah pakan 

yang diberikan dengan pakan sisa dan dinyatakan dalam gram/ekor/hari. 

 

Konsumsi air minum 

Konsumsi air minum dihitung setiap hari dengan mengurangi jumlah air 

minum yang diberikan dengan sisa air minum dan dinyatakan dalam ml/ekor/hari.  

 

Pertambahan Bobot Badan (PBB) 

 Penimbangan bobot badan dilakukan setiap sekali dalam seminggu 

sehingga dapat memperlihatkan perbedaan bobot badan dan dirata-ratakan setiap 

hari dalam gram/ekor/hari. Pertambahan bobot badan dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

PBB = Bobot Tubuh Akhir – Bobot Tubuh Awal 

 

Konversi Pakan 

 Konversi pakan dihitung berdasarkan perbandingan konsumsi pakan 

dengan pertambahan bobot badan. Konversi pakan dapat dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Konversi Ransum = 
                   

                            
 

 

Analisis Statistik 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 6 

perlakuan dan 4 kelompok. Adapun perlakuan terdiri dari : 

P0 = Kontrol (Tanpa pemberian ekstrak temu ireng dan probiotik) 

P1 = 2% probiotik 

P2 = 2% temu ireng 

P3 = 2% temu ireng fermentasi 

P4 = 4% temu ireng fermentasi 

P5 = 6% temu ireng fermentasi 
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Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sidik ragam (Analisis 

of Variance) dan apabila terdapat hasil yang berpengaruh nyata pada peubah yang 

diamati maka dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) (Steel 

dan Torrie, 1995). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsumsi Pakan 

Rataan konsumsi pakan babi lokal lepas sapih yang diberi temu ireng 

(Curcuma aeruginosa Roxb) fermentasi dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rataan konsumsi pakan babi lokal lepas sapih yang diberi temu ireng 

 (Curcuma aeruginosa Roxb) fermentasi (gr/ekor/hari) 

 

Perlakuan 

Kelompok  

Rataan 1 2 3 4 

P0 993,55 931,29 988,06 921,61 958,63 ± 37,43 

P1 1000 948,03 942,58 1000 972,65 ± 31,66 

P2 995,81 955,16 946,45 991,61 972,26 ± 25,08 

P3 1000 994,84 982,90 994,52      993,07 ± 7,23 

P4 998,39 960,27 942,58 955,74 964,25 ± 23,97 

P5 983,87 947,74 914,52 927,10 943,31 ± 30,31 

Keterangan : P0= Kontrol, P1= 2% probiotik, P2= 2% temu ireng, P3= 2% temu ireng fermentasi, 

 P4= 4%  temu ireng fermentasi, P5= 6% temu ireng fermentasi. 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian temu ireng (Curcuma 

aeruginosa Roxb) fermentasi berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 

konsumsi pakan babi lokal lepas sapih (Tabel 3.). Hal ini diduga karena taraf 

pemberian temu ireng fermentasi (P1, P2, P3, P4 dan P5) belum cukup untuk 

memperbaiki konsumsi pakan melebihi kontrol. Selain adanya beda taraf 

perlakuan, faktor lain yang dapat mempengaruhi konsumsi pakan seperti, 

temperatur lingkungan, palatabilitas pakan, kualitas pakan serta kandungan energi 

dan protein pada setiap pakan adalah sama, sehingga kebutuhan energi dan protein 

untuk ternak babi terpenuhi dari setiap pakan. Hal ini didukung oleh Sihombing 

(2006) yang menyatakan bahwa konsumsi pakan dipengaruhi oleh keseimbangan 

energi dan protein yang tersedia dalam pakan. 

Rataan konsumsi pakan dari setiap perlakuan P1, P2, P3, P4 dan P5 relatif 

sama dengan P0. Konsumsi pakan babi lokal lepas sapih berada pada kisaran 

943,31 – 993,07 gr/ekor/hari dengan rataan 967,36 gr/ekor/hari. Hal ini sesuai 

dengan yang dianjurkan oleh NRC (1998) yakni konsumsi pakan ternak babi lepas 

sapih berkisar 950 – 1425 gr/ekor/hari. Konsumsi pakan pada penelitian ini lebih 

tinggi dibandingkan  dengan penelitian Tiro dan Paskalis (2006) bahwa konsumsi 

pakan ternak babi lokal pada kandang perbaikan dan introduksi sebesar 827,26 

dan 854,59 gr/ekor/hari.  

 

Konsumsi Air Minum 

Rataan konsumsi air minum babi lokal lepas sapih yang diberi temu ireng 

(Curcuma aeruginosa Roxb) fermentasi dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan konsumsi air minum babi lokal lepas sapih yang diberi temu 

 ireng (Curcuma aeruginosa Roxb) fermentasi (ml/ekor/hari) 
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Perlakuan 

Kelompok  

Rataan 1 2 3 4 

P0 1780,65 1593,55 1798,39 1593,55  1691,54  ± 113,37 

P1 1882,26 1788,71 1806,45 1890,31  1841,93  ±  51,83 

P2 1577,42 1982,90 1578,06 1606,45  1686,21  ± 198,26 

P3 1857,10 1872,58 1597,42 1856,45  1795,89  ± 132,52 

P4 1737,10 1540,32 1670,12 1546,77  1623,58  ±  96,41 

P5 1508,71 1682,26 1880,65 1659,68  1682,83  ± 152,74 

Keterangan : P0= Kontrol, P1= 2% probiotik, P2= 2% temu ireng, P3= 2% temu ireng fermentasi, 

 P4= 4%  temu ireng fermentasi, P5= 6% temu ireng fermentasi. 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian temu ireng (Curcuma 

aeruginosa Roxb) fermentasi berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 

konsumsi air minum babi lokal lepas sapih (Tabel 4.). Hal ini diduga karena temu 

ireng fermentasi yang dicampur dengan air minum menimbulkan rasa sepat 

sehingga tingkat konsumsi air minum tidak memberikan pengaruh nyata. Selain 

itu, pengaruh suhu lingkungan juga dapat menyebabkan tidak nyatanya konsumsi 

air minum babi lokal lepas sapih. Suhu lingkungan daerah penelitian adalah 19
0
C 

(iklim dingin). Hal ini sesuai dengan pendapat Sihombing (2006) bahwa pengaruh 

temperatur lingkungan terhadap performans babi menunjukkan bahwa temperatur 

yang cocok adalah 20 - 27°C. Semakin rendah temperatur atau suhu lingkungan, 

babi akan mengkonsumsi pakan lebih banyak dan konsumsi air minum menurun. 

Bila temperatur atau suhu lingkungan tinggi, konsumsi pakan babi akan menurun, 

konsumsi air minum akan meningkat. 

Konsumsi air minum babi lokal lepas sapih berada pada kisaran 1623,58 – 

1841,93 ml/ekor/hari dengan rataan 1720,33 ml/ekor/hari. Konsumsi air minum 

pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan pendapat Parakkasi (1990) 

jika konsumsi bahan kering 1 kg akan mengkonsumsi air minum sebanyak 2000 – 

2500 ml/ekor/hari, dan bila udara cukup panas konsumsi air tersebut menjadi 

meningkat menjadi 4000 – 4500 ml/ekor/hari.  

 

Pertambahan Bobot Badan 

Rataan pertambahan bobot badan babi lokal lepas sapih yang diberi temu 

ireng (Curcuma aeruginosa Roxb) fermentasi dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rataan pertambahan bobot badan babi lokal lepas sapih yang diberi 

 temu ireng (Curcuma aeruginosa Roxb) fermentasi (gr/ekor/hari) 

 

Perlakuan 

Kelompok  

Rataan 1 2 3 4 

P0 306,45 209,68 258,06 161,29 233,87 ± 62,47 

P1 263,88 322,58 209,68 225,81 255,49 ± 50,17 

P2 193,55 177,42 177,42 274,19 205,65 ± 46,32 

P3 290,32 306,45 238,01 209,68 261,12 ± 45,05 

P4 274,19 225,81 241,94 241,94 245,97 ± 20,29 

P5 306,45 145,16 161,29 177,42 197,58 ± 73,77 

Keterangan : P0= Kontrol, P1= 2% probiotik, P2= 2% temu ireng, P3= 2% temu ireng fermentasi, 

 P4= 4%  temu ireng fermentasi, P5= 6% temu ireng fermentasi. 
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Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian temu ireng (Curcuma 

aeruginosa Roxb) fermentasi berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 

pertambahan bobot badan babi lokal lepas sapih (Tabel 5.). Hal ini diduga karena 

pakan yang dikonsumsi juga relatif sama dengan kontrol sehingga pencapaian 

pertambahan bobot badan juga relatif sama. Sihombing (2006) menyatakan bahwa 

bobot tubuh ternak senantiasa berbanding lurus dengan konsumsi pakan, makin 

tinggi bobot tubuhnya, makin tinggi pula konsumsinya terhadap pakan. Tinggi 

rendahnya pertambahan bobot badan babi lokal lepas sapih dipengaruhi tingkat 

konsumsi pakan yang juga akan berpengaruh pada peningkatan bobot badan. 

Konsumsi pakan yang cukup akan mempercepat pertumbuhan, sebaliknya apabila 

ternak kekurangan pakan dapat menyebabkan penurunan bobot badan (Tillman 

dkk., 1984). 

Pertambahan bobot badan babi lokal lepas sapih berada pada kisaran 

197,58 – 261,12 gr/ekor/hari  dengan rataan 233,28 gr/ekor/hari. Pertambahan 

bobot badan pada penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan pendapat 

Manurung (1994) dengan perbaikan pakan pertambahan bobot badan ternak babi 

lokal dapat mencapai 163 gr/ekor/hari. Ditambah pendapat Pasaribu dkk., (1996) 

bahwa Pertambahan bobot badan ternak babi lokal pada peternakan rakyat sebesar 

68 gr/ekor/hari.  

Konversi Pakan 

Konversi pakan adalah kemampuan ternak babi dalam memanfaatkan 

makanan yang dikonsumsi untuk meningkatkan bobot badan atau juga 

perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi persatuan pertambahan bobot 

badan, semakin kecil angka konversi makin baik tingkat efisien pakan. Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian temu ireng (Curcuma aeruginosa 

Roxb) fermentasi berpengaruh tidak nyata ( P>0,05) terhadap pertambahan bobot 

badan babi lokal lepas sapih (Tabel 6.). Hal ini mungkin disebabkan karena 

konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan yang tidak nyata sehingga 

menghasilkan konversi pakan yang tidak nyata. Faktor yang mempengaruhi 

konversi pakan adalah nutrisi, bangsa ternak, lingkungan, kesehatan ternak dan 

keseimbangan pakan yang diberikan. Semakin rendahnya angka konversi pakan 

menunjukkan bahwa ternak tersebut makin efisien dalam penggunaan pakan 

(Hyun dkk., 1998).  

Rataan konversi pakan babi lokal lepas sapih yang diberi temu ireng 

(Curcuma aeruginosa Roxb) fermentasi dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rataan konversi pakan babi lokal lepas sapih yang diberi temu ireng 

 (Curcuma aeruginosa Roxb) fermentasi 

Perlakuan 
Kelompok 

Rataan 
1 2 3 4 

P0 3,24 4,44 3,83 5,71 4,31 ± 1,06 

P1 2,58 2,94 4,50 4,43 3,61 ± 1,00 

P2 5,15 5,38 5,33 3,62 4,87 ± 0,84 

P3 3,44 3,25 2,65 4,74 3,52 ± 0,88 

P4 3,64 3,95 3,90 3,60 3,77 ± 0,18 

P5 3,21 4,34 5,67 5,23 4,61 ± 1,09 

Keterangan : P0= Kontrol, P1= 2% probiotik, P2= 2% temu ireng, P3= 2% temu ireng fermentasi, 

 P4= 4%  temu ireng fermentasi, P5= 6% temu ireng fermentasi. 
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Konversi pakan babi lokal lepas sapih pada penelitian ini berada pada 

kisaran 3,52 – 4,87 dengan rataan 4,12. Konversi pakan pada penelitian ini jauh 

lebih tinggi dengan konversi pakan menurut Sihombing (2006) bahwa angka 

konversi pakan pada ternak babi berkisar antara 2,6 - 3,3.  

KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian temu 

ireng (Curcuma aeruginosa Roxb) fermentasi pada ternak babi lokal lepas sapih 

sampai dengan taraf 6% dalam air minum belum dapat meningkatkan 

pertambahan bobot badan babi lokal lepas sapih. 
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