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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Kebutuhan daging sapi untuk konsumsi penduduk Indonesia dirasa 

semakin meningkat setiap tahun pada tahun ini kebutuhan daging sapi mencapai 

484 ribu ton  meningkat dari 410 ribu ton pada tahun 2010, akan tetapi produksi 

daging sapi di Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut, 

untuk memenuhi atau memperkecil kekurangan tersebut maka harus memacu 

produksi. Berbicara mengenai usaha yang dapat dilakukan untuk memacu 

produksi pada sapi potong ada beberapa cara, antara lain adalah dengan 

pemberiaan pakan yang berkualitas agar sapi dapat mencapai pertambahan berat 

badan yang optimal dan tingkat konsumsi pakan yang baik pula. 

  Indonesia merupakan negara tropis  yang memiliki banyak sumber bahan 

baku pakan ternak  yang masing masing memiliki kualitas berbeda beda. Ternak 

ruminansia mempunyai kemampuan yang sangat istimewa dalam memanfaatkan 

jenis bahan pakan yang berkualitas rendah dibandingkan dengan jenis ternak non 

ruminansia. Keistimewaan ini diperoleh dengan adanya simbiosis antara ternak 

ruminansia dengan berbagai jenis mikroba di dalam rumennya. 

Dewasa ini teknologi di bidang pakan ternak sudah cukup berkembang 

salah cara yaitu dengan fermentasi dengan probiotik untuk memperbaiki bahan 
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pakan ternak yang memiliki kualitas rendah. Fermentasi pakan dengan probiotik 

dapat digunakan sebagai tambahan pakan yang mengandung mikroba hidup yang 

berdampak positif kepada ternak inang dengan cara meningkatkan keseimbangan 

mikroba dalam saluran pencernaan, mikroba dapat mengandung kultur ragi 

ataupun bakteri ( Wallace dan newbold, 1992 ). 

 Beberapa keuntungan dari penggunaan probiotik  antara lain : 1) 

meningkatkan kecernaan, 2) meningkatkan penyerapan nutrisi, 3) memperbaiki 

keseimbangan mikroflora rumen, 4) meningkatkan daya tahan tubuh, dan 5) 

menghilangkan atau menurunkan mikroba pathogen ( Chestnut, 2000 ) 

 Mikroba perombak serat memiiki peran penting dalam proses penyediaan 

energi bagi ruminansia. Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah untuk 

menghasilkan inokulum yang mampu meningkatkan kecernaan serat kasar 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi pakan dan sekaligus  memperbaiki 

penghasilan peternak sapi potong di Indonesia. 

 Berdasarkan hasil isolasi dan pengujian enzimatis serta percobaan in vitro 

diketahui bahwa bakteri dan jamur yang mampu merombak serat kasar ( lignin, 

selulosa, hemiselulosa ) dapat diisolasi dari saluran pencernaan kerbau secara 

anaerob. Introduksi bakteri Enterococcus casseliflavus/gallinarum menghasilkan 

nilai kecernaan serat kasar dan NDF paling tinggi ( 20% dibandingkan kontrol ) 

sehingga bakteri ini dipilih untuk digunakan sebagi bahan utama penyusun 

probiotik untuk penelitian pakan secara in vivo.    
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 Penggunaan probiotik yopi  pada pakan diharapkan mampu meningkatkan 

konsumsi pakan yang sulit dicerna seperti jerami padi dikarenakan kandungan 

serat kasarnya yang tinggi, maupun pada pakan konsentrat yang mempunyai 

energi tinggi dan diharapkan penggunaan probiotik yopi ini mampu meningkatkan 

efesiensi pakan sehingga pertambahan bobot badan ternak menjadi optimal.  

1.2 Perumusan Masalah 

 Apakah pemberian probiotik “ Yopi ”, berpengaruh terhadap  konsumsi 

Jerami padi, konsentrat, dan pertambahan bobot badan sapi Peranakan Ongole. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan      

1.3.1 Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian probiotik “ Yopi “ terhadap konsumsi jerami padi, konsentrat dan 

pertambahan bobot badan pada sapi Peranakan Ongole. 

1.3.2 Kegunaan 

 Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan inokulum yang 

mampu meningkatkan kecernaan serat kasar sehingga dapat meningkatkan 

efisiensi pakan yang mampu membuat pertambahan bobot badan ternak optimal 

sehingga  dapat meningkatkan penghasilan peternak sapi potong di Indonesia. 

 

 


