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PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Meningkatkan produksi daging sapi merupakan salah satu upaya untuk 

mewujudkan ketahanan pangan sekaligus mewujudkan tingkat kecerdasan sumber 

daya manusia Indonesia. Daging sapi adalah sumber protein hewani yang 

kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan konsumen nasional baru sekitar 23% 

(Luthan, 2006). 

Program kecukupan daging 2010 memerlukan upaya terobosan yang efektif  

serta dukungan yang memadai dari pemerintah dan masyarakat, khususnya yang 

bergerak di bidang usaha sapi potong. Kondisi peternakan sapi potong lima tahun 

terakhir ini dapat dikatakan mengkhawatirkan telah terjadi penurunan populasi 

sebesar 4,10 persen atau dari 11.137.000 ekor pada tahun 2001 menjadi 10.680.000 

ekor pada tahun 2005. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan 

populasi, namun hasilnya belum memperlihatkan dampak yang positif (Yusdja dkk, 

2003). 

 Selain penurunan populasi, produktivitas yang rendah merupakan kendala 

peningkatan produksi daging terutama pada usaha sapi potong rakyat. keterbatasan 

modal, kurang berwawasan agribisnis serta tata laksana pemeliharaan yang masih 

tradisional merupakan penyebab rendahnya produktivitas dengan tingkat 

pertumbuhan dibawah 0,5 kg/hari (Utomo dkk, 2000).  
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Untuk meningkatkan populasi dalam waktu yang relatif cepat adalah dengan 

mengembangkan indutri – industri sapi potong,  Industri peternakan sapi potong 

sebagai suatu kegiatan agribisnis mempunyai cakupan yang sangat luas. Rantai 

kegiatan tidak terbatas pada kegiatan produksi di hulu tetapi juga sampai kegiatan 

bisnis di hilir dan semua kegiatan bisnis pendukungnya. Suatu industri peternakan 

sapi potong yang tangguh adalah suatu industri peternakan yang mempunyai daya 

saing yang tinggi dan mampu secara mandiri terus tumbuh berkembang di era 

persaingan dalam ekonomi pasar yang global.  

Salah satu daerah kantong ternak sapi potong di jawa timur adalah 

Bojonegoro, Saat ini telah didirikan salah satu industri sapi potong yaitu perusahaan 

feedlot sukowati Bojonegoro. Dalam perjalanannya rintisan usaha sapi potong oleh 

perusahaan feedlot Sukowati Bojonegoro dengan 500 ekor akan meningkat menjadi 

2000 ekor sapi potong lokal dan dikembangkan untuk 10.000 ekor sapi potong 

import. 

Untuk meningkatkan produktivitas ternak sapi potong sangat didukung oleh 

tiga faktor yang dikenal dengan segitiga produksi dimana ketiga faktor  tersebut 

saling berkaitan urut dan saling mendukung. Adapun ketiga faktor tersebut adalah : 

pakan, bibit, dan Manajemen pemeliharaan atau proses produksi yaitu cara pemberian 

pakan,pengendalian penyakit, termasuk pemasaran dan analisa untung dan rugi 

(Tedjo dan Sujono,2009).  

Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) optimal untuk sapi bakalan yaitu  

1,5 kg/ hari dapat tercapai apabila jumlah pemberian bahan kering pakan pada sapi 

bakalan adalah 2 sampai 3 persen dari berat badan. Selanjutnya dinyatakan pula 



bahwa kosentrat yang mengandung PK 13 persen dan TDN sebanyak 70 persen ideal 

digunakan sebagai pakan penguat pada sapi potong bakalan karena selain 

menghsilkan PBBH yang optimal untuk sapi potong juga menghasilkan nilai 

ekonomis yang tinggi. (Umiyasih dkk, 2003). 

Untuk meningkatkan pakan dengan efisiensi konsumsi yang tinggi salah 

satunya menggunakan teknologi fermentasi pada bahan pakan dengan kualitas 

rendah. Diharapkan dengan fermentasi kualitas bahan pakan menjadi lebih baik dan 

selanjutnya meningkatkan produktivitas ternak. 

Teknologi fermentasi bisa dilakukan pada dedak sekam dimana fungsinya 

untuk melarutkan silica, mendegradasi lignoselulosa dan melarutkan phitat sehingga 

kandungan nutrisi dan ketersediaan Ca dan P meningkat (Prihartini, 2010, Sarwono 

dan Arianto, 2006). Dedak fermentasi juga meningkatkan efisiensi pakan ternak sapi 

potong (Sarwono dan Arianto, 2006). 

 Performans sapi potong untuk mengetahui pengaruh pakan dengan indikator 

atau parameter yang diukur umumnya adalah PBBH, konversi dan efisiensi.  

1.2 Perumusan Masalah 

 Bagaimana performans sapi potong dengan perlakuan dedak fermentasi yang 

meliputi Pertambahan Berat Badan Harian (PBBH), konversi dan efisiensi pakan. 

 

 

 

 



1.3 Tujuan dan Kegunaan  

1.3.1 Tujuan 

 Untuk mengetahui performans sapi potong dengan perlakuan dedak 

fermentasi yang  meliputi Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH), Konsumsi, 

konversi dan efisiensi pakan. 

1.3.2 Kegunaan 

 Kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi 

dan sumbangan pemikiran kepada perusahaan tentang performans sapi potong 

sehingga dapat digunakan untuk menentukan manajemen dan kebijakan di 

perusahaan. Bagi institusi dapat digunakan sebagai acuan dalam sistem pemelihara 

ternak sapi potong pada skala industri. 

 


