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ABSTRAK 
 

Babi bali merupakan salah satu plasma nutfah yang keberadaannya sampai 
saat ini sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan 
perkembangbiakannya sangat rendah, dibandingkan babi jenis lainnya seperti 
Landrance, Duroc, dan Laghwhite. Pertumbuhan babi bali memang lebih lambat 
dibandingkan dengan babi ras. Namun demikian, babi bali mempunyai  kelebihan,  
antara lain: mampu memanfaatkan pakan dengan kualitas yang kurang bagus,   
sehingga sangat cocok dipelihara di daerah pedesaan. Walaupun demikian, 
pemberian pakan tradisional dengan kualitas yang sangat rendah akan 
menyebabkan perkembangannya terhambat. Di Bali babi ini masih banyak 
dipelihara oleh peternak di daerah Kubu Karangasem dan Grokgak, Kabupaten 
Buleleng. Agar keberadaan babi bali ini terus terjaga maka perlu dilakukan upaya 
agar jangan sampai punah. Salah satu caranya adalah dengan perbaikan pakan 
yaitu dengan menambahkan  tepung kunyit (Curcuminoid). Manfaat dari 
pemberian Curcuminoid adalah dapat meningkatkan nafsu makan, meningkatkan 
pemanfaatan nutrient seperti lemak, protein dan karbohidrat. Disamping itu 
Curcuminoid  akan menyebabkan gerak peristaltik usus semakin lambat, sehingga 
laju aliran digesta lebih lambat, dan penyerapan nutrient menjadi lebih banyak. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan babi  bali yang 
diberikan Curcuminoid dalam ransumnya, Penelitian menggunakan babi bali 
jantan yang sudah dikastrasi umur sekitar 1,5 bulan sebanyak 16 ekor. Penelitian 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 
ulangan.  Perlakuan yang dicobakan adalah Perlakuan A: Babi yang mendapat 
ransum tidak mengandung ekstrak Curcuminoid, Perlakuan B: Ransum yang 
mengandung 0,02 ml/1 kg berat badan ekstrak Curcuminoid, Perlakuan C:  
Ransum Babi yang mengandung 0,04 ml/1 kg berat badan ekstrak Curcuminoid 
dan Perlakuan D: Ransum yang mengandung 0,06 ml/1 kg berat badan ektrak 
Curcuminoid. Variabel yang diamati meliputi: konsumsi pakan, pertumbuhan, 
efisiensi penggunaan pakan, kecernaan pakan dan kecernaan nutrient, komposisi 
kualitas karkas dan kualitas daging. Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik 
ragam, apabila diantara perlakuan berbada nyata, maka dilanjutkan dengan Uji 
Duncan.  (Steel and Torrie, (1991). 

Hasil penelitian menunjukkan rataan konsumsi dan pertambahan berat 
badan   pada perlakuan 0,04 ml/1 kg berat badan Curcuminoid menunjukan hasil 
yang paling tinggi diantara keempat perlakuan. Level FCR pada perlakuan 0,04/1 
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kg berat badan ekterak Curcuminoid tersebut menunjukkan hasil yang paling 
efisien dan kecernaan bahan kering menunjukkan hasil yang signifikan (P<0,01). 
Akan tetapi kecernaan bahan organik, serat kasar dan kecernaan protein 
menunjukkan hasil yang non signifikan (P>0,01). Namun demikian secara 
keseluruhan, perlakuan 0,04 ml/1 kg berat badan ekstrak Curcuminoid 
menujukkan hasil yang paling baik. 

 
Kata kunci : Produktivitas, Curcuminoid dan Babi bali 
 
 

AN ADDITION OF TURMERIC POWDER (curcuminoid) IN 
TRADITIONAL RATION TO INCREASE PRODUCTIVITY OF 

BALI PIG 
 

ABSTRACT 
 

Bali Pig is one of germplasm whose existence is very limited until now. 
This is due to the very low growth and breeding compared to other types such as 
Landrance pigs, Duroc, and Laghwhite. However, Bali pig has an advantage 
among others such as able to utilize lack quality feed so it is suitable to maintain 
in a rural areas. To keep the existence of Bali pig, a necessary attempt needed to 
avoid extinction. One of its ways is to make improved feed by adding turmeric 
powder (curcuminoid). The benefits of giving curcuminoid are able to increase the 
appetite, increase the utilization of nutrients such as fats, proteins, and 
carbohydrates. 
   This research method used a completely randomized design (CRD) with 4 
treatments and 4 replications. The treatments were: Treatment A: swine rations 
that did not contain turmeric powder (ekstact curcuminoid), Treatment B: swine 
rations contained 0,02 ml/1 cilogram bodywaige turmeric powder (ekstract 
curcuminoid), Treatment C: swine rations contained 0.04 ml/1 cilogram 
bodywaige turmeric powder (ekstract curcuminoid) and Treatment D: swine 
rations contained 0,06 ml/1 cilogram bodywaige powder turmeric (ekstract 
curcuminoid). Observed variables include: consumption, overall weight gain, 
daily weight gain, FCR and digestibility. 

The results showed that the average consumption and weight gain in 
treatment 0,04/1 cilogram bodywaige turmeric powder showed the highest result 
among the four treatments. Level FCR in 0,04 ml/1 cilogram bodywaige turmeric 
powder treatment  showed the most efficient result and the dry matter digestibility 
showed significant results (P <0.01). However, organic matter digestibility, crude 
fiber and protein digestibility showed a non-significant (P> 0.01) result. Overall, 
ration treatment with 0,04 ml/1 cilogram bodywaige turmeric powder showed the 
best results. 
 
Keyword: productivity, curcuminoid, bali pig 
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PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
 

Sampai saat ini konsumsi daging masyarakat di Indonesia baru mencapai 

7,5 kg/kapita/tahun atau setara dengan 4,5 gram protein hewani/kapita/hari. 

Laporan Direktort Jenderal Peternakan menyatakan bahwa tahun 2019 diharapkan 

masyarakat Indonesia mengkonsumsi 15 gram protein/kapita/hari atau setara 

dengan 25,2 kg daging, 10,4 kg telur dan 19,3 kg susu/kapita/tahun. Sumbangan 

ternak babi dalam menyediakan daging baru mencapai 12,6% dari total produksi 

daging nasional. Melihat kenyataan ini produksi ternak babi perlu lebih 

ditingkatkan guna dapat memenuhi pemenuhan daging tersebut.  

Babi bali salah satu ternak aseli Indonesia memiliki potensi sebagai 

penyumbang kebutuhan daging karena babi bali dapat tumbuh dengan baik 

walaupun diberikan pakan dengan kualitas yang tidak terlalu baik. Di samping itu 

pemeliharaannya tidak menuntut manajemen sebaik babi  ras. Walaupun demikian 

pemberian pakan dengan kualitas yang terlalu jelek akan mengganggu 

pertumbuhannya. Untuk meningkatkan produktivitas babi bali dapat dilakukan 

dengan perbaikan pakan yaitu salah satunya dengan memberikan bahan yang 

dapat meningkatkan pemanfaatan zat makanan. Salah satu alternatif yang bisa 

dilakukan adalah dengan memberikan feed additive yaitu tepung kunyit 

(Curcuminoid) 

 Pemberian tepung kunyit (Curcuminoid) pada ransum tradisional 

bertujuan untuk memperbaiki pertumbuhan babi bali melalui perbaikan 

pencernaan zat-zat makanan dan meningkatkan efisiensi penggunaan ransum. 

Penggunaan kunyit secara teknis sangat mudah dilakukan yaitu dengan 

mencampurkan dalam ransum. Selain itu kunyit harganya sangat murah, sehingga 

tidak menyebabkan kenaikan harga ransum.  

                     Pemberian kunyit pada ransum tradisional diharapkan bisa 

meningkatkan produktivitas babi bali pada peternak, karena selama ini 

pemeliharaan babi bali masih dilakukan secara tradisional, bahkan ada yang tidak 

dikandangkan dan diberikan ransum dengan kualitas yang sangat jelek. 
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Menurut Riyadi (2009),  rimpang tanaman kunyit bermanfaat sebagai anti 

inflamasi, anti oksidan, anti mikroba dan kunyit dapat meningkatkan kerja organ 

pencernaan. Kunyit dapat  merangsang dinding kantong empedu mengeluarkan 

cairan empedu dan merangsang keluarnya getah pankreas yang mengandung 

enzim amylase, lipase dan protease yang berguna untuk meningkatkan pencernaan 

bahan pakan seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Disamping itu minyak atsiri 

yang dikandung kunyit dapat mempercepat pengosongan isi lambung. 

Berdasarkan atas kondisi di atas maka perlu dilakukan penelitian penggunaan 

kunyit sebagai feed additive pada ransum babi bali.  

 
Perumusan Masalah 
 
Babi bali merupakan pilihan KK kurang mampu,  dengan tingkat pertumbuhan 

babi lambat, walaupun kenyataanya demikian babi bali masih diminati para 

peternak karena hemat terhadap air dan bisa diberikan makanan seadanya. Agar 

babi bali bisa tetap bertahan jangan samapi punah maka salah satu yang dilakukan 

dengan memberikan pakan feed additive  berupaekstrak kunyit (Curcuminoid)agar 

pertumbuhannya lebih cepat. 

 
Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui produktipitas babi  bali yang 

diberikan ekstrak kunyit (Curcuminoid) dalam ransumnya, dan berapa taraf 

optimal yang harus diberikan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ransum. 

 
Manfaat Penelitian  
  
Untuk mengetahui berapa taraf pemberianekstrak kunyit (Curcuminoid)dalam 

ransum serta untukmeningkatkan efisiensi penggunaan ransum 

 
METODE  PENELITIAN 

 
Metode 
Rancangan Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan 16 ekor babi bali lepas sapih yang sudah 

dikastrasi. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
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Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan digunakan. Perlakuan yang 

diberikan adalah: 

Komposisi Bahan Penyusun Ransum Perlakuan 
Komposisi Ransum 

% 
Perlakuan1) 

A B C D 
a. Konsentrat  
b.   Polar 
c.   Jagung kuning 
d.  Batang pisang 
e.  Tepung Kunyit 

25 
 25 
 25 
 25 
0 

25 
25 
25 
25 

       0,02 

25 
25 
25 
25 

        0,04 

25 
25 
25 
25 

       0,06 
Total  100       100      100 100 

Keterangan : 
       Perlakuan A: Ransum babi yang tidak mengandung ekstrak (Curcuminoid)  
       Perlakuan B: Ransum babi yang mengandung 0,02 ml/1 kg ekstrak kunyit (Curcuminoid) 
       Perlakuan C: Ransum babi yang mengandung 0,04 ml/1 kg ekstrak kunyit (Curcuminoid) 
       Perlakuan D: Ransum babi yang mengandung 0,06 ml/1 kg ektrak kunyit (Curcuminoid) 
 
Kandungan Ransum Penelitian 
Kandungan Nutrien (%) A B C D Standart* 
ME (kkal/kg) 
Protein 
Serat kasar 
Mineral 
Curcuma 

3258 
17,33 
15,05 
- 
- 

3258 
17,33 
15,05 
  6,8 
  3,2 

3258 
17,33 
15,05 
   6,8 
   3,2 

3258 
17.33 
15,05 
   6,8 
   3,2 

3260 
18 
15 
6,8 
3,2- 6 

*Hasil Analisis Laboratorium Fakultas Peternakan IPB 
  Standart berdasarkan rekomendasi NRC (2012) 
 
Lokasi dan Waktu Penelitian 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, 

Kabupaten Jembrana. Lama penelitian diperkirakan selama 6 bulan dengan 

alokasi waktu 1bulan persiapan di lapangan (seperti persiapan bibit, kandang,  

pakan dan adaptasi), 4 bulan pengambilan data dan 1 bulan penelitian di 

laboratorium. 

 
Materi 
Ternak 
 
 Ternak yang digunakan dalam penelitian ini adalah babi bali jantan yang 

sudah disapih dan sudah dikastrasi dengan bobot badan rata-rata 11 kg.  Jumlah 

ternak yang digunakan sebanyak 16 ekor, dipelihara dalam kandang  selama 4 

bulan.  Kandang yang digunakan adalah kandang individual dengan ukuran 

panjang 2 m, lebar 0,75 m dan tinggi 1,25 m.    Setiap unit kandang dilengkapi 
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dengan tempat makan dan air minum.  Sebelum diberi perlakuan,  babi diberikan 

vaksin SE dan obat cacing. 

 
Ekstrak Kunyit (Curcuminoid) 
 
 Zat kunyit (Curcuminoid) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tepung kunyit yang dibuat secara tradisional dengan cara menggiling kemudian 

diperas sehingga diperoleh  ekstrak kunyit. Pembuatan ekstrak kunyit dilakukan 

setiap hari, agar ekstrak yang diberikan tidak rusak.  

 
Bahan Pakan 
 
 Ransum yang digunakan adalah ransum tradisional, menggunakan bahan 

pakan yang sudah biasa diberikan oleh para petani peternak di pedesaan.  Bahan-

bahan tersebut adalah konsentrat, polar, jagung dan batang pisang. Pemberian 

batang pisang dalam bentuk segar  dengan cara batang pisang diiris-iris kemudian 

ditumbuk ditambahkan tepung kunyit dan selanjutnya dicampur dengan pakan 

komersil secara homogen. Pemberian pakan dengan cara mencampur setiap 

harinya. Pemberian ransum dilakukan  secara  ad-libitum,  dua kali sehari yaitu 

pada pukul 07.00 wita dan 17.00 wita.  Penimbangan sisa ransum dilakukan setiap 

hari pukul 06.30 wita. Pemberian air minum juga dilakukan secara ad-libitum. 

 
Peubah yang Diukur 
 

Konsumsi ransum diukur dengan cara menghitung jumlah pakan yang 

diberikan setiap hari dikurangi dengan sisa pakan pada hari yang sama. 

Pertumbuhan ternak dihitung dengan cara menibang babi setiap 2  minggu 

kemudian kenaikan berat badan dihitung dengan mengurangi berat badan akhir 

dengan berat badan awal dibagi dengan lama penelitian. Efisiensi penggunaan 

ransum (FCR) dicari dengan cara membagi ransum yang dikonsumsi dengan 

kenaikan berat badan babi. 

Kecernaan ransum diukur dengan teknik koleksi total yaitu mengukur 

konsumsi bahan kering pakan dan jumlah bahan kering  kotoran yang dihasilkan. 

Kecernaan bahan kering, bahan organik, serat kasar dan protein kasar dapat  

dihitung dengan rumus: 
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Kecernaan Bahan Kering (KCBK) 

 
  Konsumsi bahan kering – Bahan kering feses 
KCBK = --------------------------------------------------------------------- x 

100% 
              Konsumsi bahan kering 

 
Kecernaan Bahan Organik (KCBO) 
 
                             Konsumsi bahan organik – Bahan organik feses 

KCBO = ---------------------------------------------------------------- x 100% 
              Konsumsi bahan organik 

 
Kecernaan Serat Kasar (KCSK) 
 

      Konsumsi serat kasar – Serat kasar feses 
KCSK = --------------------------------------------------------- x 100% 
          Konsumsi bahan kering 

 
d. Koefisien Cerna Protein Kasar (KCPK) 
 

                 Konsumsi protein – Protein feses 
KCPK = ----------------------------------------------- x 100% 
         Konsumsi protein 

 
Analisis Data 
 
 Data hasil penelitian dianalisis dengan sidik ragam.Apabila  terdapat hasil 

yang berbeda nyata (P<0,05) maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan 

pada taraf 5%.  Hubungan antara konsumsi, kecernaan dan pertambahan bobot 

badan dianalisis dengan analisis korelasi (Steel dan Torrie, 1991). 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Kunyit merupakan jenis temu-temuan yang mengandung zat aktif seperti 

minyak astiri dan senyawa curcumin. Kandungan bahan kimia yang sangat 

berguna adalah curcumin yaitu dari hatanoid yang memberi warna kuning. Selain 

itu kandungan kimianya adalah tumeron, zingiberen yang berfungsi sebagai anti-

bakteria, anti-oksidan dan anti-inflamasi (anti-radang) serta minyak pati yang 

terdiri dari turmerol, fellandren, kanfer, curcumin dan lain-lain. Hasil penelitian 

menujukkan bahawa rataan nilai konsumsi pada perlakuakan 0,04 ekstrak kunyit 
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(Curcuminoid) menunjukan hasil yang paling  rendah diantara keempat perlakuan 

tetapi secara statistik menunjukan hasil berbeda nyata (P>0,05) sedangkan untuk 

pertumbuhan bobot badan justru pada perlakuan 0,04 ekstrak kunyit 

(Curcuminoid) mengalami peningkatan yang paling tinggi dari keempat perlakuan  

walaupun secara statistik menunjukan hasil berbeda nyata (P>0,05), ini 

membuktikan bahwa  kunyit memberi aroma harum dan rasa pada ransum 

sehingga terjadi  efisiesi penggunaan ransum sehingga pakan yang dikonsumsi 

lebih sedikit, ini disebabkan karena kualitas ransum yang dikonsumsi baik.. 

Menurur Sinaga, (2011).  Zat-zat makanan yang berkualitas baik sangat 

menentukan dari pada konsumsi serta pertambahan bobot badan ternak. 

Pemberian ekstrak kunyit (Curcuminoid) sebagai feed additive pada babi 

peranakan Landrace berpengaruh nyata terhadap konversi ransum.   Pemberian 

sebanyak 4 mg/kg bobot badan memberikan pengaruh terbaik  pada konversi 

ransum dan laju pertumbuhan Sinaga dan Martini (2011). 

 
Konsumsi, PBB, PBB/hari dan FCR 
Peubah Perlakuan 2) SEM 
 A B C D 3) 

Konsumsi (kg/h) DM 0,84 a  0,81 a 0,78 a 0,79 a 0,07 
Pertambahan berat badan (kg) 27,75 a 27.00 a 30,50 a 29,25 a 3,26 
Pertambahan berat badan/hari (kg) 0,22 a 0,23 a 0,25 a 0,24 a 0,03 
FCR (kg) 3,81 a 3,60 a 3,11 a 3,27 a 0.47 
Keterangan : 
       Perlakuan A: Ransum babi yang tidak mengandung ekstrak (Curcuminoid)  
       Perlakuan B: Ransum babi yang mengandung 0,02 ml/1 kg ekstrak kunyit (Curcuminoid) 
       Perlakuan C: Ransum babi yang mengandung 0,04 ml/1 kg ekstrak kunyit (Curcuminoid) 
       Perlakuan D: Ransum babi yang mengandung 0,06 ml/1 kg ektrak kunyit (Curcuminoid) 
 

 FCR merupakan membagi makan yang dikonsumsi dengan kenaikan 

berat badan. Pada penelitian ini pengaruh pemberian ekstrak kunyit pada level 

0,04/1 kg berat badan  justru memberikan hasil yang paling efisien diantara 

keempat perlakuan, hal ini disebabkan karena fungsi dan kegunaan kunyit 

memberi aroma harum dan rasa, bersifat bakterisidal terhadap bakteri golongan 

Bacillus cereuss, Bacillus subtitis, dan Bacillus megaterium sehingga dapat 

meningkatkan  konsumsi pakan serta dapat mengefisienkan pakan dalam saluran 

pencernaan sehingga kecernaan menjadi lebih efisien .Selain itu ekstrak kunyit 

dapat menghambat pertumbuhan sel vegetatif Bacillus dan menghambat 
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pertumbuhan spora. Warna kuning orange pada rimpang kunyit memberi karakter 

yang lembut, antibakteri, antiradang, anti-inflamasi, memperlancar pengeluaran 

getah empedu (Agustina dan Sri, 2009). 

Kefisien cerna 
Peubah Perlakuan 2) SEM 
 A B C D 3) 

Koefisien cerna bahan kering (%) 70,52 a  72,67 a 74.81 a 75,59 a 4,76 
Koefisien cerna bahan organik (%) 72,60 a 73,75 a 74,46 a 72,97 a 3,08 
Koefisien cerna serat kasar 83,32 a 83,22 a 83,12 a 83,03 a 3,08 
Koefisien cerna protein kasar 66,22 a 72,51 a 72,59 a 72,32 a 2,08 
Keterangan : 
       Perlakuan A: Ransum babi yang tidak mengandung ekstrak (Curcuminoid)  
       Perlakuan B: Ransum babi yang mengandung 0,02 ml/1 kg ekstrak kunyit (Curcuminoid) 
       Perlakuan C: Ransum babi yang mengandung 0,04 ml/1 kg  ekstrak kunyit (Curcuminoid) 
       Perlakuan D: Ransum babi yang mengandung 0,06 ml/1 kg ektrak kunyit (Curcuminoid) 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rataan nilai koefisien cerna bahan 

kering pada keempat perlakuan menunjukkan, semakin tinggi pemberian  ektrak 

kunyit (Curcuminoid) konsumsi bahan kering pada ransum semakin meningkat ini 

disebabkan karena peran atau fungsi kunyit didalam pakan itu sendiri , semakin 

baik kualitas pakan konsumsi bahan kering dalam pakan semakin baik, sedangkan 

untuk kecernaan serat kasar kondisinya berbalik dengan kecernaan bahan kering 

dimana semakin tinggi pemberian ektrak kunyit (Curcuminoid) semakin kecil 

nilai kecernaan bahan kering namun secara statistik keduanya menunjukkan hasil 

yang berbeda  nyata (P<0,05). Hal diatas disebabkaan karena salah satu manfaat 

dari kunyit yang merupakan  efek kholeretik yang ditimbulkan sehingga 

menyebabkan gerak pesristaltik saluran pencernaan semakin lambat, akibatnya 

digesta berada lebih lama dalam usus.   Kondisi ini mengakibatkan pencernaan 

dan penyerapan zat-zat makanan dalam saluran  pencernaan  meningkat 

(Ramaprasad dan Sri 1985   dalam Martini 1998). 

Pada koefisien cerna bahan organik dan protein kasar pada level 0,04 

ektrak kunyit (Curcuminoid) menunjukkan hasil yang paling baik, secara statistik 

hasil yang didapatkan berbeda nyata (P>0,05), ini disebabkan karena ekstrak 

kunyit dapat meningkatkan produksi dan sekresi empedu ke dalam usus halus 

sehingga pencernaan lemak, protein dan karbohidrat meningkat. Menurut 

Martini., (1998)  Meningkatnya kecernaan lemak, protein dan karbohidrat akan 
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diikuti dengan penyerapan pakan yang meningkat sehingga dapat menyebabkan 

meningkatnya pertambhan bobot badan dan  efisiensi penggunaan pakan yang 

lebih baik 

 
KESIMPULAN DANA SARAN 

 
Kesimpulan 
 

1. Pemberian Ransum babi bali yang mengandung 0,04 ekstrak kunyit 

(Curcuminoid) memberikan hasil yang paling baik diantara keempat 

perlakuakan.  

2. Pemberian Ransum babi bali  mengandung 0,04 ekstrak kunyit 

(Curcuminoid) dapat meningkatkan pertambahan berat badan  efisiensi 

penggunaan ransum (FCR) dan memperbaiki kecernaan ransum. 

Saran 
 

1. Informasi kepada masyarakat mengenai level pemberian mengenai 

pemberian Ransum babi yang mengandung ekstrak kunyit (Curcuminoid) 

pada babi bali. 

2. Memotivasi masyarakat untuk bisa mengembangkan peternakan babi bali 

(plasma nutfah) dengan mitode yang sederhana, dengan cara pemberian 

ekstrak kunyit (Curcuminoid). 
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