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[Catatan Editor: Selain benih dan tanaman yang dipanen di ECHO Asia Small Farm Resource Center, kami juga melakukan upaya terus-

menerus untuk mengumpulkan informasi-informasi bagus di sepanjang perjalanan. Kami menyebut upaya -upaya ini sebagai penelitian, dan 

tujuan kami adalah untuk membagikan hasilnya. Artikel ini merangkum beberapa pelajaran yang telah kami peroleh selama proses 

pembuatan 'PakanBuatan Sendiri'.] 

 

 

Gambar 1. Menimbang babi di ECHO Asia Small Farm Resource Center. Selain penelitian terkait pakan ternak, staf ECHO Asia terus terlibat 

dalam berbagai inisiatif penelitian tentang Tanah, Benih dan Pakan yang terus dilakukan. 

Pengantar tentang Pakan Batang-Pisang yang Difermentasi 

Integrasi ternak di pertanian petani skala kecil seringkali merupakan komponen kunci untuk berlanjutnya pertanian jangka panjang, 

khususnya karena ternak terlibat dalam siklus nutrisi yang penting. Ternak memainkan peran yang unik dan penting di pertanian, 

mengubah tanaman dan bahan limbah menjadi sumber energi yang penting, baik untuk konsumsi di pertanian, atau untuk dijual di luar 

pertanian. Sebagai omnivora, babi adalah salah satu pengubah 'limbah' pertanian yang paling efisien, mengubah bahan yang tidak cocok 

dikonsumsi manusia, menjadi daging, pupuk kandang, dan pendapatan. 

Di ECHO Asia Farm, kami berusaha membuat 'Pakan Buatan Sendiri' dengan tujuan memanfaatkan bahan yang sudah tersedia, sekaligus 

menurunkan biaya produksi ternak kami. Selain daging dan pendapatan yang dihasilkan melalui sapi, babi, ayam, dan ikan, kami juga 

menghargai ternak karena kotorannya, yang bisa kami komposkan dan gunakan antara lain untuk meningkatkan produksi tanaman. 

Dalam hal membuat pakan ternak, kami menyarankan agar Anda memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lokal (di peternakan 

  



 atau di sekitarnya), dengan memberikan perhatian khusus pada bahan yang dapat dianggap sebagai 'produk limbah' atau 'produk yang 

kurang dihargai.' Di pertanian ECHO Asia, bahan dasar yang kami pakai adalah bahan yang paling tersedia melimpah, yaitu pohon pisang. 

Seluruh pembahasan berikutnya dalam artikel ini akan digunakan untuk berfokus pada produksi dan manfaat 'pakan babi berbahan dasar 

batang pisang', yang diproduksi terutama dari batang pohon pisang. Batang ini difermentasi untuk memecah dan meningkatkan 

kecernaannya, kemudian dicampur dengan berbagai bahan baku murah lainnya yang tersedia secara lokal, termasuk bekatul padi, tepung 

jagung, tepung ikan, dll. (lihat Tabel 1.) Teknik ini bukanlah teknik baru, banyak pertanian skala kecil di wilayah ini yang sudah 

menggunakannya, tetapi bagaimanapun juga teknik ini masih mempunyai banyak ruang untuk dikembangkan. 

Bagaimana Cara Membuat Pakan Buatan Sendiri di ECHO Asia 

Panduan foto langkah demi langkah. 

Memilih batang pisang  

Tidak semua batang pisang memiliki nilai gizi yang sama. Jika keadaan Anda mengijinkan, kami menyarankan untuk memanen batang yang 

lebih muda guna dijadikan bahan pakan (Gambar 2). Pada tahap pertumbuhan yang masih muda ini, batang belum mengalihkan energi 

dan nutrisi yang dikandungnya untuk memproduksi buah, sehingga tetap lunak dan mudah dicerna. Kami khusus menanam pisang varietas 

‘namwaa’ (กลว้ยน ้ำวำ้) (Musa sapientum L) untuk tujuan dijadikan sebagai bahan pakan. 

1. Mencacah  

Daun dipotong lepas dari batangnya (daun digunakan untuk 

kambing dan sapi) dan hanya batangnya yang digunakan untuk 

pakan babi. Dengan menggunakan mesin pencacah, batang 

dipotong sepanjang 2-5 cm (Gambar 3.1). Semakin kecil 

potongannya, akan semakin mudah difermentasi dan 

dihancurkan. Potongan kecil ini sangat menolong bagi babi karena 

mereka adalah hewan monogastrik (berperut tunggal), berbeda 

dari hewan ruminansia seperti sapi (yang mempunyai beberapa 

perut), sehingga lebih efisien dalam memecah serat tumbuhan. 

 

2. Fermentasi  

Kami menggunakan fermentasi singkat; cacahan batang pisang 

hanya difermentasi selama 3-4 hari (Gambar 3.2). Molases (tetes 

tebu) dan garam mineral dicampur dengan batang pisang cincang 

kemudian dikemas dan disegel ke dalam sebuah wadah kedap 

udara dan dibiarkan berfermentasi. Tanpa fermentasi, batang 

pisang tidak akan memiliki banyak nilai gizi, dan proses ini dapat 

memperkenalkan populasi mikroorganisme bermanfaat yang 

menjadi jalan pintas bagi babi untuk mendapatkan sumber protein 

(masih diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengkaji hal ini). 

 

3. Memperbanyak Isi dengan Menambahkan Bahan Lainnya  

   
Gambar 2. (1). Batang pisang yang sudah dicincang (semakin kecil semakin baik), (2) batang pisang cincang sesudah 3-4 hari 

dalam keadaan fermentasi anaerobik dengan garam mineral dan molases, (3) batang pisang cacah dicampur dengan bahan-bahan 

yang berkualitas dan siap digunakan untuk pakan 

Batang pisang yang difermentasi hanya memiliki nilai gizi yang rendah dan harus dicampur dengan bahan lain yang lebih 

berkualitas agar tercipta ransum pakan yang baik (Gambar 3.3). Pengujian pada batang pisang yang sudah difermentasi 

menghasilkan kandungan protein kasar 6%. Tabel 1 merangkum bahan-bahan yang kami campurkan untuk menambah isi. 

Catatan: bahan-bahan ini adalah sumber daya yang paling tersedia dan terjangkau bagi kami berdasarkan lokasi pertanian, 

  

Gambar 1. Batang pisang yang belum berbuah adalah 
batang yang ideal untuk dijadikan pakan. Setelah berbuah, 
batang menjadi keras, sulit dicerna, dan kandungan 
nutrisinya lebih rendah 



namun mungkin saja bukan bahan yang ideal di lokasi 

lain. 

Uji Coba Penelitian: Pakan Buatan Sendiri vs. Pakan Komersial  

Selama beberapa bulan, ECHO Asia Farm telah menguji coba pakan 

batang pisang yang difermentasi kepada babi hitam lokal kami untuk 

melihat bagaimana pertumbuhan mereka dibandingkan dengan babi 

yang diberi pakan komersial dalam sebuah sistem produksi skala 

kecil. Tujuannya adalah untuk menilai biaya total yang dibutuhkan guna memproduksi pakan buatan sendiri sambil tetap 

mempertahankan kenaikan berat badan yang sebanding dengan babi yang diberi pakan komersial. Satu kelompok babi diberi pakan 

komersial, sedangkan kelompok lainnya diberi pakan campuran buatan sendiri; semua babi berasal dari anakan yang sama dan dibagi rata 

menurut berat awal dan jenis kelaminnya. Babi ditimbang setiap 2 minggu sekali. 

Tabel 1 menunjukkan ringkasan ransum Pakan BuatanSendiri berdasarkan tiga target protein yang berbeda untuk tahap pertumbuhan 

yang berbeda pula. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pakan dari lahan pertanian dan dari bahan yang tersedia secara lokal, yang 

dapat dibandingkan dengan pakan komersial dalam hal komposisi nutrisi dan biaya total yang dibutuhkan. 

Batang pisang yang difermentasi digunakan sebagai bahan dasar, sementara bahan lainnya dipanen dari pertanian atau dibeli secara lokal. 

Penting untuk dicatat bahwa batang pisang diberi nilai/harga (walaupun di pertanian kami bisa diperoleh dengan gratis) supaya bisa 

memperhitungkan tenaga kerja yang terlibat dalam produksinya. Penting untuk memperhitungkan dan menghargai, tenaga kerja 

tambahan dari petani skala kecil mana pun yang mungkin mengadopsi praktik-praktik ini. 

Tabel 1. Ringkasan pakan buatan sendiri yang berbahan dasar pisang. Rumusan di bawah ini disusun untuk memenuhi kebutuhan 100 kg 
pakan dan menyasar pemenuhan protein yang berbeda untuk tiga tahap perkembangan ternak babi 

Biaya pakan buatan sendiri 

dengan menggunakan formula di 

atas terbukti jauh lebih murah 

untuk produksi per kilogram 

(Tabel 2) jika dibandingkan 

dengan biaya yang dipakai untuk 

membeli pakan komersial. 

Namun batang pisang yang 

difermentasi mempunyai 

kandungan air yang tinggi 

sehinggajumlah pakan yang 

diberikan kepada babi perlu 

dinaikkan sekitar 50% lebih 

banyak guna mempertahankan 

kandungan bahan kering yang 

sebanding dengan pakan 

komersial (Tabel 3). Catatan: 

kadar air batang pisang yang 

difermentasi kira-kira 90%, 

tetapi rata-rata ransum lengkap 

mempunyai kadar air 50% 

setelah batang pisang tersebut 

dicampur dengan bahan-bahan 

lainnya. 

Rumusan untuk membuat pakan 

disesuaikan dengan tahap-tahap 

pertumbuhan babi. Pakan dengan 

protein yang lebih tinggi 

diberikan kepada babi yang lebih muda dan lebih cepat tumbuh. Kandungan protein ini akan diturunkan saat babi menjadi semakin tua. 

Tabel 3 merangkum tingkat pakan yang diberikan kepada babi di setiap tahap. Ransum yang diberikan semakin meningkat seiring 

bertambahnya usia babi sedangkan kandungan proteinnya semakin dikurangi. 

Hasil Uji Coba PemberianPakan di ECHO Asia  

Hasil dari berbagai uji coba ini menunjukkan bahwa babi yang diberi pakan komersial akan butuh waktu sekitar 147 hari untuk mencapai 

berat pasar (target 70kg) dan akan mengkonsumsi sekitar 105 kg pakan (dihitung mulai dari anak babi berumur 9 minggu) (Gambar 4). 

  

Sumber Pakan Jumlah 
(kg) 

Protein 
(%) 

Protein 
(Total) 

Biaya 
Per kg 
(Bath) 
 

Total 
Biaya  
(Bath) 

20 % Protein pakan—untuk babi dengan berat badan 10-30 kg 
Batang Pisang difermentasi 40 6 2.4 3 120 
Bekatul padi 12 12 1.44 10 120 
Tepung jagung 15 9 1.35 7 105 
Tepung Ikan 10 60 6 40 400 
Tepung Kedelai 22 40 8.8 15 330 
Premix 1 0 0 35 35 
Total 100 20   1110 
18 % Protein pakan—untuk babi dengan berat badan 30-60 kg 
Batang pisang difermentasi 45 6 2.7 3 135 
Bekatul padi 12 12 1.44 10 120 
Tepung Jagung 12 9 1.08 7 84 
Tepung Ikan 15 60 3 40 200 
Tepung Kedelai 25 40 10 15 375 
Premix 1 0 0 35 35 
Total 100 18   949 
16 % Protein pakan—untuk babi dengan berat badan 60+ kg 
Batang pisang difermentasi 55 6 3.3 3 165 
Bekatul padi 10 12 1.2 10 100 
Tepung jagung 10 9 0.9 7 70 
Tepung Ikan 6 60 3.6 40 240 
Tepung Kedelai 18 40 7.2 15 270 
Premix 1 0 0 35 35 
Total 100 16   880 

Penting untuk dicatat bahwa batang pisang diberi 

nilai/harga (walaupun di pertanian kami bisa diperoleh 

dengan gratis) supaya bisa memperhitungkan tenaga 

kerja yang terlibat dalam produksinya. Penting untuk 

memperhitungkan dan menghargai, tenaga kerja 

tambahan dari petani skala kecil mana pun yang mungkin 

mengadopsi praktik-praktik ini. 

 



Kami menghitung bahwa biaya pemberian pakan selama periode ini adalah sekitar 1733 THB per babi (lihat Tabel 4). Babi yang dipelihara 

dengan Pakan Buatan Sendirimendapat pertambahan berat yang lebih lambat (baru mencapai bobot pasar setelah 159 hari). Artinya babi-

babi ini mengkonsumsi pakan senilai kira-kira 2 minggu lebih lama, dengan total keseluruhan 189 kg pakan per babi.   

Meskipun Pakan Buatan Sendiri lebih murah per kilogramnya, 
namun pakan ini harus diberikan dengan jumlah yang lebih tinggi 
(baik setiap harinya maupun selama masa hidup babi), oleh 
karena itu biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan oleh 
produsen juga menjadi lebih tinggi, kurang lebih sekitar 1930 
THB. Hasil ini mengingatkan bahwa memang pakan meskipun 
dalam jumlah dan berat yang sama tetapi kandungan nutrisinya 
tidaklah sama, dan perlu ada pertimbangan yang dilakukan 

berdasarkan nilai gizi dan bukan hanya berdasarkan volume saja 
saat membandingkan pakan Buatan Sendiri dengan Pakan 
Komersial.  

Rasio Konversi Pakan 

Rasio Konversi Pakan (RKP) 

adalah metode yang biasanya 

digunakan untuk menentukan 

seberapa efisiennya hewan dalam 

mengubah pakannya menjadi 

berat badan. Misalnya, seekor sapi 

membutuhkan 8 kg pakan untuk 

menambah 1 kg berat badan, 

sedangkan seekor ikan mungkin 

hanya membutuhkan 1,5 kg pakan 

untuk menambah 1 kg berat 

badannya. Rasio ini juga dapat 

digunakan untuk menentukan 

efisiensi pakan, bila digunakan pada jenis hewan yang sama, seperti yang terjadi pada uji coba pemberian pakan babi kami. 

Dengan menggunakan data yang dikumpulkan selama uji coba ini, kami dapat memperkirakan bahwa RKP rata-rata adalah 2,7 untuk pakan 

komersial, dan FKP rata-rata 4,3 untuk pakan buatan sendiri (Tabel 4). Ini menyoroti fakta bahwa tidak semua pakan itu sama, itu sebabnya 

mengapa pakan buatan sendiri, yang mempunyai rasio konversi lebih rendah, harus diberikan dalam jumlah yang lebih besar supaya bisa 

sebanding. Tujuan ke depannya adalah untuk meningkatkan RKP pakan ternak dengan menambahkan substitusi bahan-bahan berkualitas 

tinggi lainnya.  

Rekomendasi 

dimulai pada usia 9 minggu dan di akhiri saat 

mencapai berat jual 70 kg. Sekilas, hasil ini 

menunjukkan bahwa pakan komersial lebih unggul, 

dan membuat pakan sendiri ternyata juga bisa 

berbiaya lebih mahal. Meskipun demikian kami 

merasa pendekatan ini tetap dapat memberikan 

manfaat bagi petani yang tinggal di daerah terpencil, 

di tempat-tempat yang sulit memperoleh akses ke 

pakan komersial. Selain itu ada juga peluang 

menghemat biaya secara signifikan karena bahan-

bahan tambahan dapat diganti dengan bahan-bahan 

yang tidak perlu dibeli, seperti yang tercantum di atas. 

Ada potensi signifikan bagi produsen babi untuk mulai 

mengganti bahan-bahan yang ada dalam daftar di atas dengan bahan dan sumber daya yang bisa ditemukan di pertaniannya sehingga 

biaya bisa lebih dihemat. Apalagi bagi petani yang sudah memproduksi beberapa bahan baku seperti bekatul padi, tepung jagung, bahkan 

limbah ikan. Jika ada satu, atau beberapa dari bahan-bahan ini yang dapat diproduksi di pertanian dengan biaya lebih rendah ketimbang 

jika membelinya, maka total biaya yang dihemat bisa lebih banyak dibandingkan biaya untuk membeli pakan komersial sehinggapetani 

menjadi lebih untung. 

Mungkin salah satu area terbesar untuk menambah keuntungan adalah potensi memasarkan daging babi yang diberi Pakan Buatan Sendiri 

sebagai babi 'organik' atau 'alami'. Dengan asumsi ada peningkatan permintaan daging organik, maka ada potensi besar meningkatnya 

margin keuntungan jika petani memenuhi persyaratan produksi atau sertifikasi! 

  

 Pakan Buatan 
Sendiri 

Pakan Komersial 

Jenis 
Pakan 

Biaya
/kg 

Biaya/ransum 
pakan per hari 

Biaya/kg Biaya/ransum 
pakan per hari 

20% Pt 11.10 17.25 18.00 18.00 
18% Pt 9.49 21.35 15.50 23.25 
16% Pt 8.80 26.40 14.00 28.00 

Tabel 2. Perbandingan biaya Pakan Buatan Sendiri dengan pakan 
komersial.   

Berat  
Babi 
(kg) 

 
% 
Pt 

 
Waktu  
makan 

 
Pakan Buatan Sendiri 

 
Pakan Komersial 

Kg per 
babi/ 
Per hari 

Kg per 
babi/per 
waktu makan 

Kg per 
babi/ 
Per hari 

Kg per 
babi/per 
waktu 
makan 

10-30 20 Pagi 1.5 0.75 1 0.5 
Sore 0.75 0.5 

30-60 18 Pagi 2.25 1.15 1.5 0.75 
Sore 1.15 0.75 

60+ 16 Pagi 3 1.5 2 1.5 
Sore 1.5 1.5 

Tabel 2.Ringkasan jadwal pemberian Pakan Buatan Sendiri dan Pakan Komersial. 

 

Biaya Menggemukkan Babi Sampai Mencapai Berat Jual 
(di 70 kg) 
 
 Pakan Buatan 

Sendiri 
Pakan Komersial 

Jumlah hari unruk mencapai 
berat jual 

159 147 

Total jumlah pakan 
(mulai umur 9 minggu) 

189 kg 105 kg 

Rasio Konversi Pakan (RKP) 4.3 2.7 
Total biaya pakan 1930 (THB) 1733 (TBH) 

Tabel 4. Ringkasan analisis biaya pemberian pakan untuk babi  
menggunakan Pakan Buatan Sendiri vs. Pakan Komersial, dimulai pada usia 9 
minggu dan di akhiri saat mencapai berat jual 70 kg 



Mungkin salah satu area terbesar untuk menambah 

keuntungan adalah potensi memasarkan daging babi yang 

diberi pakan buatan sendiri sebagai babi 'organik' atau 

'alami'. Dengan asumsi ada peningkatan permintaan 

daging organik, maka ada potensi besar meningkatnya 

margin keuntungan jika petani memenuhi persyaratan 

produksi atau sertifikasi! 

Kami menyadari bahwa lokasi ECHO Asia Farm berada di 

pinggiran kota besar, sehingga mudah mendapat produk 

siap pakai seperti bekatul padi dan tepung ikan. Kami juga 

memahami bahwa bagi para petani kecil di dataran tinggi, 

mungkin tidak mudah mendapatkan bahan-bahan ini. 

Rumusan yang digunakan di ECHO Asia Farm BUKAN 

sebuah resep yang kaku dan hanya boleh digunakan 

sebagai salah satu contoh formula pakan yang di buat 

sendiri di peternakan. Kami mendorong Anda untuk 

mencari sumber daya unik yang tersedia di lokasi Anda, 

dan bereksperimen dengan bahan apa saja yang dapat 

Anda peroleh. Jika salah satu bahan di atas tidak tersedia, 

atau terlalu mahal, bahan tersebut dapat diganti dengan 

bahan lain yang memiliki nilai gizi serupa. Ada banyak pilihan bahan yang mempunyai kandungan protein tinggi lainnya termasuk, tepung 

kopra, tepung kedelai, tepung serangga, tepung tulang, kiambang (Azolla caroliniana), kelor (Moringa oleifera), asam amino ikan (FAA), 

dan banyak lagi. 

Perlu diingat juga bahwa berpindah dari pakan komersial ke pakan buatan sendiri mungkin bukan sesuatu yang baik untuk dilakukan. Ada 

kemungkinan yang terbaik adalah memberlakukan sebuah sistem hibrid. Menggunakan kedua pakan di atas secara bersamaan dan saling 

melengkapi bukanlah sesuatu yang asing atau tidak biasa ditemui. Adalah baik jika petani sejak awal mempertimbangkan pembagian 50-

50 antara pakan komersial dan pakan buatan sendiri, atau berapa sebaiknya perbandingan kombinasi yang dipakai. Namun, mengadopsi 

strategi pakanbuatan sendiri dalam cara yang lebih ketat dapat memberikan opsi tambahan yang mungkin belum pernah ada sebelumnya, 

dan memasarkan babi ke pasar-pasar yang baru sebagai babi 'organik' atau 'alami' memiliki potensi untuk mendapatkan harga yang lebih 

tinggi. 

Ringkasan di bawah ini (Gambar 5) menunjukkan beberapa keuntungan dan kerugian dari kedua opsi pakan: 

 

Gambar 4. Ringkasan dari berbagai keuntungan dan kerugian menggunakan Pakan 
Buatan Sendiri sebagai strategi pakan di pertanian skala kecil.  

  

Penambahan Berat Badan per Minggu  

Gambar 3. Rata-rata berat mingguan babi yang diberi pakan dengan Pakan 
Komersial (garis biru), Pakan Buatan Sendiri (garis hijau), dan kelompok 
babi di pertanian lokal yangdijadikan kelompok kontrol (garis abu-abu) 

Kerugian 

Keuntungan 

Pakan 

Komersial 

Pakan 
Buatan 
Sendiri 

KETERANGAN GAMBAR: 

Keuntungan Pakan Komersial 

-Pertumbuhan cepat 

-Nutrisi komplit 

-Kemudahan (penyajian dll) 

 

Kerugian Pakan Komersial 

-Mahal 

-Asupan eksternal 

-Gejolak naik turun harga pasar 

 

Keuntungan Pakan Buatan 

Sendiri 

-Potensi harga jual tinggi 

-Potensi menghemat biaya 

-Lentur terhadap gejolak harga 

pasar 

-Tersedia secara lokal 

 

Kerugian Pakan Buatan Sendiri 

-Butuh tenaga lebih besar 

-Lebih banyak volume 

-Pertumbuhan lebih lambat 

Penambahan berat badan sesuai jenis pakan 
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