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PENGANTAR REDAKSI

ementerian Pertanian Republik Indonesia telah menerbitkan keputusan 
nomor: 141 Tahun 2019 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan 
Lingkup Kementerian Pertanian. Berdasarkan Kepmentan No. 141 Tahun 
2019 tersebut saat ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan 

Hewan telah memiliki tidak kurang dari 75 jenis tanaman yang terdiri dari 42 jenis 
rumput tanaman pakan dan 33 jenis kacang-kacangan tanaman pakan. Kehadiran 
Kepmentan 141/2019 ini menjadi tonggak yang sangat bersejarah atas dimulainya 
penataan dan perlindungan terhadap plasmanutfah tanaman pakan lokal dan 
implementasi terhadap azas ke-hati-hatian dalam mengintroduksi varietas atau 
jenis tanaman baru.

Pastura kali ini telah memunculkan berbagai artikel yang mengungkap varietas 
lokal unggul yang sangat penting dalam mencermati dan mendukung terwujudnya 
pengembangan konsentrat hijau. Artikel terkait seperti: karakteristik morfologi kalus 
lamtoro (Leucaena leucocephala Cv Tarramba),  produksi dan kualitas hijauan 
kacang kupu (Clitoria Ternatea), Phaseybean (Macroptilium lathyroides (L.) Urb.) 
legum lokal potensial sebagai pakan ternak, dan evaluasi terhadap tiga genus rumput 
gajah di bawah kebun pinus. Pastura juga mengetengahkan berbagai artikel tentang 
teknologi budidaya tanaman pakan seperti: penambahan daun mindi, pemberian 
bungkil inti sawit, pemanfaatan  pupuk bioorganik, dan pemanfaatan jasa mikrobia 
tanah untukmpeningkatan produktivitas tanaman pakan.

Seirama dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan protein hewani 
asal ternak ruminansia, maka ketersediaan hijauanpakan ternak yang berkualitas 
semakin dibutuhkan. Dengan demikian perlindungan varietas tanaman pakan unggul 
dan meningkatkan keberagaman tumbuhan pakan untuk pengembangan konsentrat 
hijau menjadi kebutuhan yang mendesak.  Semoga pastura dapat menjadi inspirasi 
dalam upaya pengembangan tanaman pakan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
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PENGARUH LAMA PEMBERIAN BUNGKIL INTI SAWIT (BIS) DALAM RANSUM  
TERHADAP KOMPOSISI KIMIA DAN KOLESTROL DAGING BABI LANDRACE

Tjokorda Istri Putri
Fakultas Peternakan Universitas Udayana Denpasar

Email: tjokputri0708@gmail.com

ABSTRAK

Pemanfaatan bungkil inti sawit (BIS) dalam ransum diteliti pengaruhnya terhadap komposisi kimia dan 
kolestrol daging babi Landrace. Sebanyak 12 ekor babi Landrace kebiri umur 36 minggu dengan bobot potong 
93-97 kg dan 2 macam ransum yaitu R I (tanpa BIS) dan R II (22% BIS) digunakan dalam penelitian ini. 
Kandungan energi dan protein ransum masing-masing untuk R I 3313 kcal DE/ kg dan 12,32% CP, R II 
3329 kcal DE/kg dan 13,26% CP. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan 
R I6 (R I selama 6 minggu), R I4 R II2 (R I selama 4 minggu dan R II selama 2 minggu), R I2 R II4 (R I 
selama 2 minggu dan R II selama 4 minggu) dan R II6 (R II selama 6 minggu) dengan tiga ulangan masing-
masing ulangan satu ekor babi. Dari hasil penelitian diperoleh ransum yang mengandung bungkil inti sawit 
yang diberikan 2, 4, dan 6 minggu sebelum babi dipotong tidak mempengaruhi komposisi kimia daging 
loin dan ham (kadar air, protein dan lemak) dan kadar kolesterol daging ham, akan tetapi menurunkan 
kadar kolesterol daging loin pada pemberian ransum yang mengandung bungkil inti sawit selama 2, 4, dan 
6 minggu sebelum babi dipotong. 

Kata kunci: bungkil inti sawit, komposisi kimia, kolesterol daging

THE EFFECT OF THE DIET USING PALM KERNEL MEAL 
ON MEAT CHEMICAL COMPOSITION AND CHOLESTEROL CONTENT OF PIG

ABSTRACT

Utilization of palm kernel meal in the diet was evaluated on the chemical composition and cholesterol 
content of pig. Twelve of 36 weeks old landrace barrow, average weight gain 93-97 kg was used in this 
experiment. Two diets RI without palm kernel meal and R II with 22% palm kernel meal were applied to 
the animals. Energy, crude protein content of R I and R II were 3313 kcal DE/kg and 12.32% CP and 3329 
kcal DE/kg and 13.26 % CP respectively. The experiment was carried out in a completely randomized design 
with four treatments were R I6 (the animals were fed RI for 6 weeks period), R I4 R II2 (the animals were 
fed R I for 4 weeks and R II for the last 2 weeks), R I2 R II4 the animals were fed R I for the first 2 weeks 
and R II for the last 4 weeks) and R II6 (the animals were fed RII for 6 weeks period). Each treatment 
was replicated three times with one pigs for each replicated. The result of this experiment showed that 
cholesterol content on ham, chemical composition (water, crude protein and ether extract) of loin and 
ham were not signification, loin cholesterol content on RI4, RII2, RI2 RII4 and RII6 was 24.40 ; 13.50, and 
28.80% respectively and less than RI6.

Key word: palm kernel meal, chemical composition, cholesterol content

PENDAHULUAN

Babi landrace merupakan salah satu ternak 
penghasil daging. Tujuan utama beternak babi 
disamping meningkatkan produksi daging, kualitas 
karkas perlu diperhatikan yaitu menghasilkan karkas 
dengan persentase daging lebih tinggi dari pada lemak 
dan kandungan protein tinggi. Kualitas karkas daging 
dipengaruhi oleh genetik, lingkungan, jenis kelamin 
dan pakan.

Menurut Anggorodi (1984) komposisi kimia 
tubuh babi dengan berat 100 kg adalah 49% air, 12% 
protein, 36% lemak, 2,6% abu, sedangkan komposisi 
kimia daging babi bagian hamnya adalah 56,5% air, 
15,9% protein, 26,6% lemak, 0,7% abu, dan 70-100 
ml kolesterol/100 g daging. Menurut Tillman et al. 
(1984) komposisi kimia tubuh babi dengan berat 90 
– 135 kg adalah 42,5 - 54% air, 11,6% - 14,5% protein, 
28,5-42,6% lemak dan 2,1 – 2,75% abu.

Kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor 
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sebelum dan sesudah pemotongan. Faktor sebelum 
pemotongan antara lain adalah genetik, spesies, 
bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, umur, pakan, dan 
stress. Faktor setelah pemotongan antara lain metode 
pelayuan, pH karkas dan daging, lemak intramuscular, 
macam otot daging dan lokasi otot daging (Soeparno, 
1989).

Para peternak babi pada umumnya memberikan 
ransum fase akhir penggemukan dengan komposisi 
ransum yang tersusun dari 10% konsentrat babi 
dewasa (KBD) 45% jagung dan 45% dedak padi. 
Komposisi kimia ransum tersebut adalah 13.29 
% protein kasar; 8,42 % lemak kasar; 8,98% 
serat kasar; 1,14% Ca, dan 0,92% P (Anon, 1993). 
Jagung merupakan sumber energi yang baik dan 
mudah dicerna. Pemberian jagung pada fase akhir 
penggemukan disamping menurunkan kualitas karkas 
juga menyebabkan penurunan pembentukan daging 
lebih sedikit dibandingkan dengan lemak (Parakkasi, 
1983). Oleh karena itu akan lebih baik bila jagung 
jangan digunakan selama kira-kira satu bulan sebelum 
penggemukan berakhir (Bo Gohl, 1981). Lebih lanjut 
juga dikatakan penggunaan dedak dikurangi minggu-
minggu terakhir menjelang pemotongan. Salah satu 
alternatif yang memungkinkan untuk mengganti 
jagung dan mengurangi pemakaian dedak adalah 
dengan memanfaatkan bungkil inti sawit (BIS) 
karena BIS merupakan limbah pembuatan minyak 
sawit yang mengandung serat kasar tinggi sehingga 
dapat meningkatkan persentase daging. Indonesia 
merupakan penghasil BIS yang cukup besar yaitu 
641473 sampai 705620 ton per tahun untuk sumber 
bahan pakan ternak (Manurung et al., 1991). 
Kandungan nutrien BIS adalah 85-91% bahan kering; 
12,5-21,3%, protein kasar; 12,5-21,3% lemak kasar; 
11,9-20,8% serat kasar; 0,2 - 0,4 % Ca; 0,3 - 0,7% 
P, dan 1600 - 2900 kcal ME/kg (Aritonang, 1985). 
Menurut Bo Gohl (1981) pemberian BIS 20 - 30% 
pada babi sedang tumbuh menunjukkan hasil yang 
baik. Putri (2004) mendapatkan pemberian ransum 
yang mengandung bungkil inti sawit selama 2,4, dan 
6 minggu tidak berpengaruh terhadap pertambahan 
bobot badan konsumsi ransum maupun konversi 
ransum, tetapi ada kecenderungan pemberian 
bungkil inti sawit selama dua minggu akhir penelitian 
meningkatkan efisiensi ransum. Selanjutnya Putri 
(2015) menyatakan pemberian BIS selama 6 minggu 
akhir penggemukan meningkatkan persentase daging 
karkas dan lemak punggung lebih tipis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh lama pemberian bungkil inti sawit dalam 
ransum terhadap komposisi kimia dan kolesterol 
daging babi Landrace.

MATERI DAN METODE

Penelitian dilakukan di perusahaan peternakan 
babi PT. Puri Agrindo Indah, Desa Tunjuk Kabupaten 
Tabanan Bali, selama enam minggu. Pemeriksaan 
terhadap bobot karkas dan bobot bagian karkas serta 
dilakukan di Aroma Meat Procesing Jalan Mertayasa 
II/2 Denpasar. Ternak yang digunakan adalah babi 
Landrace jantan kebiri dengan bobot badan awal 
65,66 ± 2,71 kg sebanyak 36 ekor, sedangkan yang 
dipotong 12 ekor dengan bobot potong 93 -97 kg. 
Ransum digunakan dua macam yaitu R I dan R 
II dengan kandungan protein dan energi masing - 
masing 12,33% dan 3313 kcal DE/kg untuk R I, 13,26 
% dan 3329 kcal DE/kg untuk RII. Komposisi dan 
kandungan nutrien ransum R I dan R II dapat dilihat 
pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi dan kandungan nutrien pakan perlakuan

Komposisi ( % )
Ransum

R I R II
Konsentrat KBD 10.00 10.00
Jagung giling 45,00 -

Bekatul padi 45,00 27,00
Tepung gaplek - 33.00
Bungkil inti sawit ( 
BIS )

- 22.00

Bungkil kedelai - 8.00
Jumlah 100 100
Kandungan nutriena

Energi ( kcal DE/kg)b 3313 3329
Protein kasar ( % ) 12,32 13,26
Lemak kasar ( % ) 5,91 6.26
Serat kasar ( % ) 10,14 9,92
Kalsium ( % ) 0,52 0,62
Fosfor total ( % ) 0,73 0,58
a Anon. (1993) b NRC (1979) 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak 
lengkap dengan empat perlakuan yaitu pemberian 
ransum R I6 (R I selama enam minggu), R I4 R II2 (R 
I selama empat minggu dan R II selama dua minggu), 
R I2 R II4 (R I selama dua minggu dan R II selama 
empat minggu) dan R II6 (R II selama enam minggu). 
Masing-masing perlakuan terdiri dari tiga ulangan 
dan setiap ulangan menggunakan satu ekor babi.

Bobot karkas diperoleh dengan menimbang bagian 
tubuh babi setelah dipotong dan dihilangkan bulu, 
kepala dan organ-organ tubuh bagian dalam dan 
kaki bagian bawah (kg/ekor), sedangkan persentase 
diperoleh dengan membagi bobot karkas bobot 
potong × 100%. Untuk memperoleh bagian-bagian 
karkas, maka karkas dibelah menjadi dua bagian 
menurut garis punggung (Pond dan Maner, 1984). 
Bobot daging dan tulang karkas diperoleh dengan 
menimbang semua daging tulang karkas (kg/ekor), 
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sedangkan persentasenya dihitung berdasarkan berat 
karkas. Ransum dan air minum diberikan ad libitum. 
Alat-alat yang digunakan, timbangan, alat penggiling, 
seperangkat alat potong ternak, seperangkat alat- alat 
laboratorium beserta bahan-bahan kimia dan lemari 
pendingin.

Variabel yang diamati
Pengamatan dilakukan terhadap komposisi kimia 

daging dan kolesterol (daging loin dan ham). Masing-
masing daging loin maupun ham yang sudah diblender 
ditentukan kadar air, kadar protein, kadar lemak, 
dan kadar kolesterol. Penentuan kadar air dengan 
metode gravimetris (AOAC, 1975). Kadar lemak 
dengan ekstraksi soxklet, kadar protein dengan cara 
gunning yang disitasi oleh Sudarmadji et al. (1984), 
dan kolesterol dengan metode Liebermann Buchard 
(Plummer, 1977).

Data yang diperoleh dianalisis dengan Sidik 
Ragam, selanjutnya bila terdapat perbedaan yang 
nyata dilakukan uji Duncan (Steel dan Torrie, 1980).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar air daging loin dan ham babi yang diberi 
ransum mengandung bungkil inti sawit (BIS) berkisar 
dari 54,39 – 63,82% dan dari 58,59 – 65,34%. pada 
perlakuan RI4 RII2, RI2 RII4, dan RII6 (Tabel 2). 
Kadar air daging loin dan ham yang diperoleh dari 
daging babi yang diberi ransum tanpa bungkil inti 
sawit selama 6 minggu (RI6) 63,82 dan 58,59% 
berbeda tidak nyata dengan perlakuan RI4 RII2, RI2 
RII4, dan RII6 (P> 0,05).

Tabel 2. Komposisi kimia dan kadar kolesterol daging babi landrace 
umur 36 minggu

Parameter
Perlakuan10

SEM3)
R I6 R I4 R II2R I2 R II4 R II6

Daging loin
Air % 63,82 54,39 59,90 61,56 3,95
Protein % 17,23 17,58 18,08 15,47 2,05
Lemak % 17,02 26,05 20,37 21,04 3,05
Kolesterol mg/100 
g

59,00c2) 44,60ab 51,00b 42,00a 2,57

Daging ham
Air % 58,59 65,34 60,27 62,20 2,5
Protein % 21,33 20,80 18,51 20,78 1,33
Lemak % 17,80 11,71 19,68 14,83 2,22
Kolesterol mg/100g 54,30 44,60 50,30 45,60 3,23

Keterangan:
1) R I6 = ransum tanpa BIS selama enam minggu, R I4R II 2 = ransum tanpa BIS 

empat minggu dan ransum dengan BIS dua minggu, R I2R II 4 = ransum tanpa 
BIS dua minggu dan ransum dengan BIS empat minggu, R I 6 = Ransum dengan 
BIS selama enam minggu

2) Nilai dengan huruf yang sama pada baris yang sama menunjukkan berbeda 
tidak nyata (P>0,05) 

3) SEM: Standard Error of the Treatment Means

Kadar protein daging loin dan ham babi yang diberi 
perlakuan RI6, RI4 RII2, RI2 RII4, dan RII6 berkisar 
dari 15,47 – 18, 08% dan dari 18,51 – 21,33%, berbeda 
tidak nyata diantara keempat perlakuan (P>0,05). 
Kadar lemak daging loin dan ham babi yang diberi 
perlakuan RI6, RI4RII2, RI2 RII4, RII6, berkisar dari 
17,02 – 26,05% dan dari 14,83 – 19,68% dan berbeda 
tidak nyata diantara keempat perlakuan (P>0,05).

Kadar air, kadar lemak, dan kadar protein daging 
loin dan ham pada babi semua perlakuan berbeda 
tidak nyata. Menurut Anggorodi (1984) komposisi 
kimia tubuh babi dengan berat 100 kg adalah 49% 
air, 12% protein, 36% lemak, 2,6% abu, sedangkan 
komposisi kimia daging babi bagian hamnya adalah 
56,5% air, 15,9% protein, 26,6% lemak, 0,7% abu, 
dan 70-100 ml kolesterol/ 100 gram daging. Menurut 
Tillman et el. (1984) komposisi kimia tubuh babi 
dengan berat 90 – 135 kg adalah 42,5 - 54% air, 
11,6% - 14,5% protein, 28,5-42,6% lemak dan 2,1 – 
2,75% abu. Judge dkk (1989) menyatakan komposisi 
kimia daging babi yang mentah adalah 72,0% air, 
20,2% protein kasar, 6,8% lemak dan 1,0% abu. 

Menurut Anggorodi (1984) kadar air pada 
tubuh hewan tergantung dari umur dan pakan, 
sedangkan kadar lemak cenderung meningkat dengan 
bertambahnya umur ternak. Selain itu kadar lemak 
juga menjadi sumber variasi komponen tubuh ternak 
(Tillman et al., 1984). Kadar air berkorelasi negatif 
dengan kadar lemak. Kadar lemak daging bervariasi 
dan tergantung pada jumlah lemak di dalam dan 
diantara otot serta jumlah lemak eksternal (Judge 
et al., 1989). Kadar protein daging mempunyai 
hubungan negatif dengan kadar lemaknya (Forrest et 
al., 1975). Secara proporsional komposisi air, protein 
dan lemak dapat berubah, bila salah satu variabel 
mengalami perubahan.

Kadar kolesterol daging loin dan ham yang 
diperoleh dari babi yang diberi ransum RI6, RI4 
RII2, RI2 RII4, RII6 berkisar dari 42, 00 – 59, 0 
ml/100g dan dari 44,60 – 54,30 mg/100g (Tabel 
2). Kadar kolesterol daging loin yang diperoleh dari 
perlakuan RI6 (59,0 ml/100g), perlakuan RI4 RII2, 
RI2 RII4, RII6 nyata 24,40%, 13,50%, dan 28,80% 
lebih kecil dibandingkan dengan pelakuan RI6. Lebih 
rendahnya kadar kolesterol perlakuan RI4 RII2, RI2 
RII4, RII6 disebabkan karena pemberian ransum yang 
mengandung bungkil inti sawit selama 2 minggu, 
4 minggu, dan 6 minggu sebelum pemotongan. 
Menurut Fetuga et al. (1977) bahwa struktur serat 
kasar bungkil inti sawit tersusun sedemikian rupa 
sehingga menjaring protein di dalamnya dan struktur 
ini tahan terhadap pencernaan oleh enzim dan bakteri 
saluran pencernaan hewan monogastrik.

Kadar kolesterol daging ham yang diperoleh dari 
perlakuan RI6 (54,30 ml/100g), berbeda tidak nyata 

Pengaruh Lama Pemberian Bungkil Inti Sawit (Bis) Dalam Ransum Terhadap Komposisi Kimia dan Kolestrol Daging Babi Landrace  [Tjokorda Istri Putri]
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dengan perlakuan RI4 RII2, RI2 RII4, RII6. Kadar 
kolesterol daging loin dan ham yang diperoleh dari 
semua perlakuan masih lebih rendah dengan yang 
didapatkan oleh USDA (1983) yaitu kadar kolesterol 
daging loin berkisar dari 90 – 95 mg/100 g, sedangkan 
daging ham berkisar dari 58 – 89 mg/100 g. Menurut 
Anggorodi (1984) sebagian besar kolesterol tubuh 
bersumber dari biositensis yaitu sebanyak 1 g/hari, 
sedangkan 0,3 g/hari berasal dari pakan. Demikian 
juga Naber (1976) menyatakan bahwa 2/3 dari 
total kolesterol disintensis oleh tubuh, sepertiganya 
disuplai dari pakan. 

SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
ransum yang mengandung bungkil inti sawit yang 
diberikan 2, 4, dan 6 minggu sebelum babi dipotong 
tidak mempengaruhi komposisi kimia daging loin 
dan ham (kadar air, protein, dan lemak) dan kadar 
kolesterol daging ham akan tetapi menurunkan kadar 
kolesterol daging loin pada pemberian ransum yang 
mengandung bungkil inti sawit selama 2, 4, dan 6 
minggu sebelum babi dipotong.
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Umum
1. Naskah yang diterima adalah karya tulis yang 

merupakan hasil penelitian atau hasil pemikiran 
(konseptual) yang ada hubungannya dengan 
tanaman makanan ternak dan belum pernah 
dipublikasikan (dimuat dalam jurnal). 

2. Jurnal Pastura melingkup berbagai topik riset 
tumbuhan pakan tropik dari hasil penelitian, 
Naskah konseptual/opini, resensi buku, dan 
informasi tumbuhan pakan tropik lainnya.

3. Jurnal Pastura terbit dua kali dalam satu tahun 
yakni pada bulan Agustus dan Pebruari.

4. Naskah dapat dikirim ke Redaksi Jurnal Pastura 
dengan alamat: Fakultas Peternakan Universitas 
Udayana, Jalan PB Sudirman Denpasar-Bali 80232 
Telp. (0361) 222096 Fax. (0361) 236180 e-mail: 
jpasturahitpi@gmail.com.

Standar Penulisan
1. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau 

Bahasa Inggris;
2. Naskah diketik dengan program Microsoft Word. 

Format huruf menggunakan Times New Roman 
dengan ukuran font 12. Kecuali untuk grafik 
menggunakan program Microsoft Exel dan gambar 
menggunakan format JPEG atau PDF. 

3. Jumlah halaman Naskah maksimal 20 halaman  
kwarto dan diketik dengan 2 spasi, kecuali abstrak, 
tabel, histogram dan daftar rujukan/pustaka satu 
spasi.

4. Sistematika Naskah hasil penelitian: Judul, Nama 
penulis (tanpa gelar akademik) dan alamat 
lembaga, abstrak dalam bahasa indonesia dan 
inggris, pendahuluan memuat latar belakang, 
sekilas tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian; 
materi dan metode, hasil dan  pembahasan, 
simpulan dan saran, daftar rujukan /daftar 
pustaka (hanya memuat sumber yang dirunjuk), 
dan ucapan terima kasih (bila ada); 

5. Sistematika Naskah hasil pemikiran (Naskah 
konseptual yang argumentatif-ilmiah, sistematis 
dan logis) meliputi : judul, nama penulis (tanpa 
gelar akademik) dan alamat lembaga, abstrak 
dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, pendahuluan 
(memuat latar belakang, dan tujuan atau ruang 
lingkup tulisan), bahasan utama, simpulan dan 
saran, daftar rujukan /pustaka (hanya memuat 
sumber yang dirunjuk), dan ucapan terima kasih 
(bila ada);

6. Perujukan dan pengutipan mengguna-kan teknik 
rujukan berkurung (nama, tahun), Contoh 

(Purwantari dan Sajimin, 2016).
7. Nomenklatur untuk istilah latin terdiri dari 2 atau 

3 kata, diketik italik  terutama untuk tumbuhan, 
hewan, serangga, mikroorganisme, dan penyakit. 

8. Unit pengukuran yang dipergunakan pada pastura 
adalah Sistem Internasional (SI).

Penulisan Naskah
1. Judul harus singkat, jelas, spesifik, dan informatif 

yang merefleksikan isi dari Naskah. Panjang judul 
maksimal 14 kata, setiap kata diawali dengan huruf 
kapital.

2. Nama Penulis ditulis sebagaimana menulis nama 
pada daftar pustaka.

3. Nama institusi dimana riset itu dilaksanakan harus 
ditulis lengkap termasuk institusi/departemen, 
kota, negara dan e-mail.

4. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan 
Inggris, paragraf dan spasi tunggal, maksimal 250 
kata. Abstrak memuat statement yang jelas dari 
pendahuluan (rasionalitas riset), tujuan, metode, 
hasil, temuan yang signifikan, dan kesimpulan, 
tanpa berisi kutipan.

5. Kata kunci harus ditulis dan tidak melebihi dari 
5 frase.

6. Pendahuluan menggambarkan latar belakang riset 
yang ringkas, temuan baru, state of the arts, 
dan tujuan. Pendahuluan ditulis secara efektif 
dan didukung oleh referensi yang mutakhir. 
Pengembangan pembahasan dari berbagai referensi 
yang relevan hendaknya dicantumkan pada bab 
pembahasan, dan bukan pada pendahuluan.

7. Materi dan Metode
a. Harus ditulis jelas dan lengkap, mengandung 

deskripsi yang jelas tentang prosedur biologis, 
analisis, dan statistik, sehingga dapat diulangi 
oleh peneliti lainnya. Acuan terhadap metode/
prosedur original dan modifikasinya (bia ada) 
harus diberikan penjelasan.

b. Penulis harus memberikan informasi yang jelas 
tentang produk komersial dan perlengkapan yang 
digunakan dalam penelitian. 

c. Analisis statistik yang sesuai harus digunakan, 
meskipun mekanisme biologis harus lebih 
ditekankan. 

8. Hasil menampilkan data dalam bentuk tabel 
atau gambar, hindarkan tampilan ganda tabel 
dan gambar untuk data yang sama. Data yang 
ditampilkan diikuti dengan indeks variasi seperti: 
SD, SE, dan sebagainya serta diikuti dengan tingkat 
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signifikannya seperti P<0,05 dan sebagainya. 
Narasi hendaknya menjelaskan atau mengelaborasi 
data yang telah ditabulasi

9. Pembahasan atau Diskusi harus konsisten dan 
menginterpretasikan hasil secara jelas dan 
ringkas tentang mekanisme biologis dan tingkat 
signifikansinya didukung dengan literatur yang 
sesuai. Pembahasan harus relevan antara hasil 
dengan pengamatan lapangan dan hipotesis. Hasil 
riset yang telah dijabarkan pada bab hasil tidak 
boleh dicantumkan lagi pada bab Pembahasan.

10. Kesimpulan ditulis secara singkat dalam paragraf 
tunggal, tetapi merefleksikan hasil percobaan yang 
diperoleh. Implikasi temuan hasil riset perlu 
diketengahkan terkait produktivitas tanaman 
pakan dan ternak.

11. Ucapan Terimakasih dapat ditampilkan manakala 
diperlukan.

12. Referensi
a. Disarankan kepada penulis untuk menggunakan 

referensi dari program aplikasi seperti: Mendeley 
dan sebagainya untuk mempersiap-kan kutipan 
dan daftar pustaka.

b. Referensi diutamakan dari jurnal yang 
diterbitkan paling lama 10 tahun dan pustaka 
dari jurnal minimal 80%.

c. Penulis diharapkan tidak memper-gunakan 
prosiding, tesis, dan disertasi sebagai referensi.

d. Pustaka disusun dengan tata cara seperti contoh 
berikut, dan diurutkan secara alfabetis dan 
kronologis.
ASA-CSSA-SSSA. 1998. Publications handbook 

and style manual. American Society of 
Agronomy, Inc., Crop Science Society of 
America, Inc. and Soil Science Society of 
America, Inc.Wisconsin 53711 USA.

Adjei, M.B. 1995. Component forage yield and 
quality of grass-legum cropping system in 
Carebean. Trop. Grassl.  29: 142-149.

Allden. W.G., and  I.A. McD. Whittaker. 1970. 
The determinants of herbage intake by 
grazing sheep. Aust. J. Agric. Res. 21: 755-66. 

Atta-Krah,  A.N.  1989. Availability and use  of  
fodder  shrubs  and trees in tropical africa,  
In  Shrubs and  tree fodder for animals. 
IDRC. Proc.  118-129.

Halim, R.A. 1996. Fodder grasses to maximize 
land productivity for ruminant production. 
p.55-60.  In R.A. Halim and C.P. Chen  (ed.) 
Feed resources for smallholder livestock 
production in Southeast Asia. Vientiane 
Lao P.D.R

SAS Institute. 1994. The SAS System for 
Windows. Release 6.10. SAS Inst.,

National Agricultural Statistics Service. 1997. 

Crops county data [online]. Available at 
http://usda.mannlib.cornell.edu/data-sets/
crops/9X100 (verified 30 Nov. 1998).

Agronomy Journal, Volumes 17-22, 1925-1930 
[CD-ROM computer file]. ASA  Madison, WI, 
and Natl. Agric. Libr., Madison, WI (Nov. 
1994)

Tabel, Gambar, dan Grafik
1. Tabel

a. Tabel dibuat dengan mempergunakan program 
Microsoft Words, pilih insert table dan ikuti 
instruksinya. Jangan memisahkan sel kedalam 
baris ataupun kolom dengan mempergu-nakan 
tabs atau spaces.

b. Judul tabel harus singkat dan jelas. Hanya hurup 
pertama dari kata pada judul tabel yang capital. 
Judul tabel di atas tabel dan diberi nomor.

c. Garis pemisah dibuat horizontal (tiga garis) 
untuk memisahkan judul kolom (perlakuan) 
dengan data, serta garis penutup.

d. Data harus dilengkapi dengan standar deviasi 
(SD), Standar Eror (SE), atau Koefisien Variasi 
(CV)

e. Setiap singkatan atau simbul harus diberikan 
penjelasan.

Tabel 1 Berat kering hijauan yang dapat dimakan dan 
tidak dapat dimakan rumput raja sebagai respon 
terhadap pemupukan N 

Perlakuan Urea
(kg N ha-1) Edibel (g) Non Edibel (g)

Kontrol 81.40  ± 12.99  a  59.00 ± 13.19  a  
60 167.80 ± 27.40 b  89.40 ±  7.44   b  
120 224.80 ± 33.99 c  99.60 ± 11.88  bc  
180 271.80 ± 42.94 d  118.80 ± 19.53c  

Keterangan : 
Angka-angka pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf  yang  
berbeda menunjukkan berbeda nyata pada taraf  uji  5% (uji 
Duncan). Sumber : Waluyo, (2014) 

2. Gambar dan Grafik
a. Judul gambar atau grafik harus singkat dan jelas. 

Judul gambar atau grafik diletakkan di bawah 
gambar atau grafik dan diberi nomor.Hanya 
hurup pertama dari judul gambar atau grafik yang 
memakai hurup capital.

b. Simbul dan penjelasan dari gambar atau grafik 
dicantumkan pada judul gambar atau grafik.

c. Gambar atau grafik harus dipersiapkan dengan 
baik, mudah dibaca dengan ukuran 8 cm pada 
kolom. 

d. Untuk diagram batang, dibuat dalam 2 dimensi 
dan gunakan strips pada pola diagram. 

e. Untuk diagram garis, gunakan stroke minimum. 
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Jika terdapat banyak garis maka gunakan solid 
dan/ atau dotted.

Gambar 1. Korelasi kandungan protein kasar dengan 
kandungan klorofil daun rumput raja. Sumber 
: Waluyo, (2014).

f. Gambar harus memiliki resolusi yang baik. Format 
gambar mempergunakan Word, JPEG, dan PDF. 
Resolusi minimum adalah 300 dpi untuk gambar 
berwarna dan grayscale dan 600 dpi  untuk gambar 
garis.  

Gambar 2.  Infeksi Akar Rumput Benggala oleh Hifa 
(H) FMA 
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ETIKA PUBLIKASI
Latar Belakang

Pastura harus memastikan bahwa semua karya 
yang diterbitkan dalam jurnal mengikuti prinsip-
prinsip etika dalam penerbitan akademik. Karena itu 
penting untuk menetapkan standar etika bagi semua 
pemegang saham untuk menciptakan lingkungan 
yang kondusif dan untuk menghindari masalah yang 
mungkin timbul karena konflik kepentingan tertentu. 
Dokumen ini menyajikan kebijakan pastura tentang 
etika publikasi dan pernyataan malpraktek masing-
masing sebagai pedoman bagi semua pemangku 
kepentingan jurnal. 

Penulis Naskah
Penulis adalah peneliti yang telah memberikan 

kontribusi signifikan terhadap konsepsi, pelaksanaan, 
atau interpretasi dari penelitian yang dipublikasikan. 
Semua peneliti yang telah memberikan kontribusi 
signifikan harus dicantumkan sebagai anggota penulis. 
Peneliti lain yang telah berpartisipasi dalam aspek 
substantif pada penelitian, mereka harus diakui dan 
dicantumkan sebagai kontributor. Penulis harus 
bertanggung jawab terhadap penulis korespondensi 
yang memastikan bahwa semua anggota penulis yang 
sesuai telah dimasukkan ke dalam naskah serta seluruh 
anggota penulis telah melihat dan menyetujui naskah 
final dan menyepakati pengajuan naskah tersebut 
untuk publikasi. Penulis harus dapat memastikan 
bahwa apa yang telah ditulis seluruhnya merupakan 
karya asli dan apabila penulis telah menggunakan hasil 
penelitian  orang lain maka harus disitasi atau dikutip 
dengan tepat. Mengirimkan naskah yang sama pada 
lebih dari satu jurnal secara bersamaan merupakan 
perilaku tidak etis dan tidak dapat diterima. Secara 
umum, penulis seharusnya tidak mengirimkan naskah 
untuk pertimbangan dalam jurnal lain yang telah 
terbit sebelumnya.

Konflik Kepentingan
Bahan yang tidak dipublikasikan yang terdapat 

dalam naskah tidak boleh digunakan untuk penelitian 
reviewer sendiri tanpa izin tertulis dari penulis. 
Informasi dan ide yang istimewa yang diperoleh 
melalui proses review harus dijaga kerahasiaannya 
dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. 
Reviewer tidak harus mempertimbangkan naskah 
yang memiliki konflik kepentingan akibat naskah 
yang kompetitif, kolaboratif, atau hubungan lainnya 
dengan salah satu penulis, atau perusahaan yang 
terlibat dengan naskah.

Tanggung Jawab Penulis
Pengakuan yang tepat dari karya orang lain harus 

selalu dituliskan. Penulis harus mengutip publikasi 
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yang telah memengaruhi penelitian yang dilaporkan. 
Informasi yang diperoleh secara pribadi, seperti dalam 
percakapan, korespondensi, atau diskusi dengan pihak 
ketiga tidak boleh digunakan atau dilaporkan tanpa 
ada izin tertulis dari sumber. Informasi yang diperoleh 
dalam proses pelayanan rahasia seperti naskah juri 
atau aplikasi hibah tidak boleh digunakan tanpa izin 
tertulis dari penulis yang terlibat.

Tanggung Jawab Reviewer
Reviewer harus mengedepankan prinsip kebenaran, 

kebaharuan, dan orisinalitas untuk pengembangan 
keilmuan, terapan, dan inovasi. Reviewer  wajib 
menolak melakukan review jika karya tulis bukan 
dari bidang keahlian. Seyogyanya memberikan 
rekomendasi kepada reviewer lain yang lebih ahli 
dibidang karya tulis tersebut. Reviewer menelaah Karya 
tulis secara tepat waktu sesuai gaya panduan terbitan 
berdasarkan kaidah ilmiah (metode pengumpulan 
data, legalitas penulis, kesimpulan, dan lain-lain.). 
Reviewer sebaiknya menelaah kembali karya tulis 
yang telah diperbaiki sesuai dengan standar yang 
telah ditentukan

Tanggung Jawab Pengelola Jurnal
Pengelola jurnal wajib menghargai kerahasiaan 

Peneliti, Penulis, Editor, maupun Reviewer yang 
telah berkontribusi terhadap pengembangan jurnal 
Pastura. Pengelola jurnal wajib menerapkan norma 
dan peraturan mengenai hak kekayaan intelektual, 
terutama hak cipta.Pengelola jurnal harus menerbitkan 
jurnal secara teratur dan berkelanjutan, untuk itu 
pengelola jjurnal harus dapat memberikan jaminan 
ketersediaan sumber dana untuk penerbitan jurnal 
yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan kualitaas 
jurnal, pengelola jurnal harus membangun jaringan 
kerja sama dan pemasaran serta mempersiapkan 
perizinan dan aspek legalitas lainnya.

Tanggung Jawab Editor
Editor memiliki tanggung jawab penuh terhadap 

aktivitas koreksi, klarifikasi, penarikan, dan permintaan 
maaf jika diperlukan, Secara konsisten editor memiliki 
tanggung jawab terhadap gaya dan format karya tulis, 
sedangkan isi dan segala pernyataan dalam karya tulis 
adalah tanggung jawab Penulis, Masukan dari pihak 
luar editor sangat penting untuk memberikan jaminan 
bahwa selalu ada usaha untuk meningkatkan mutu 
jurnal. Terkait hal tersebut editor dapat meminta 
maupun menerima secara aktif pendapat dari Penulis, 
Pembaca, Reviewer, dan anggota Dewan Editor untuk 
meningkatkan mutu publikasi, Dengan demikian editor 
harus memiliki pikiran terbuka terhadap pendapat 
baru atau pandangan orang lain yang mungkin 
berbeda dengan pendapat pribadi,Lebih khusus lagi 
editor tidak mempertahankan pendapat sendiri, 
penulis atau pihak ketiga yang dapat mengakibatkan 
keputusan tidak objektif, Editor memiliki semangat 
untuk mendorong Penulis untuk dapat melakukan 
perbaikan karya tulis hingga layak terbit.

Etika Kehati
Naskah jurnal dari penelitian yang menggunakan 

bahan kimia, prosedur atau peralatan yang 
membahayakan biodiversitas dalam penggunaannya, 
maka penulis harus memastikan naskah mengandung 
pernyataan mengenai semua prosedur yang dilakukan 
telah sesuai dengan hukum dan pedoman dari 
kelembagaan yang relevan. Komite kelembagaan etik 
yang bersangkutan telah menyetujui serta menjamin 
bahwa bahaya terhadap biodiversitas tidak akan 
terjadi. 

Penulis dapat merujuk pada standar internasional 
untuk editor dan penulis  (http://publicationethics.
org/international-standards-editor-and-authors) 
by COPE (Committee onpublication ethics) untuk 
kebijakan yang tidak disebutkan dalam instruksi ini.
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FORMULIR BERLANGGANAN

 Nama (Instansi/Perorangan) :  .....................................................................................................

 Alamat Kantor  :  .....................................................................................................

    .....................................................................................................

   .....................................................................................................

 Kode Pos : .....................................................................................................
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