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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Produk peternakan saat ini memiliki berpotensi sangat baik untuk 

ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pemenuhan kecukupan gizi. Oleh karena itu para peternak dituntut untuk lebih 

memperhatikan kuantitas dan kualitas dari produk peternakannya termasuk usaha 

peternakan sapi perah, sebagai salah satu usaha yang menghasilkan produk berupa 

daging. Manajemen pemberian pakan di perusahaan peternakan sapi perah penting 

diperhatikan untuk mendapatkan produksi yang maksimal. 

Performan sapi perah sangat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu genetik dan 

lingkungan. Genetik memberikan pengaruh sebesar kurang lebih 30% dan 

lingkungan sebesar kurang lebih 70%. Produktivitas sapi perah sangat dipengaruhi 

oleh pakan atau ransum yang merupakan salah satu faktor lingkungan. Oleh 

karena itu ransum yang diberikan kepada sapi perah, baik kuantitas maupun 

kualitasnya, hendaknya memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi (Triyono, 

2007) 

Pakan dan pemberian pakan pada ternak sapi perah kurang mendapat 

perhatian dari para peternak sapi perah, sebab banyak peternak yang belum 

memahami tentang pakan ternak, hubungan antara zat-zat makanan dengan 

pertumbuhan, reproduksi dan produksi. Peternak memberi pakan ternaknya 

dengan bahan seadanya tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan 

kandungan zat-zat dalam pakan yang diberikan. Akibatnya, pertumbuhan 

produksi, maupun reproduksi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Memelihara 

sapi perah bukan merupakan usaha sambilan, melainkan sebagai usaha komersil, 
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maka peternak harus menaruh perhatian terhadap pengetahuan tentang pakan 

ternak agar usaha ternak sapi perah lebih efisien dan menguntungkan. 

Pedet perah jantan merupakan salah satu ternak yang dapat menghasilkan 

daging. Pertumbuhan pedet perah sama dengan pedet sapi potong dari lahir hingga 

umur 5- 6 bulan lebih pesat ke arah pembentukan frame badan atau pertulangan. 

Hal ini dapat dideteksi dari pertambahan ukuran vital ternak seperti lingkar dada, 

tinggi gumba, dan panjang badan (Sulistyowati dkk, 2009). Pengelolaan pedet 

sapi perah perlu mendapatkan perhatian yang serius. Pengelolaan pedet tidak 

dapat diserahkan sepenuhnya kepada peternak rakyat karena akan terbaginya 

konsentrasi peternak terhadap pemeliharaan induk dan pemeliharaan pedet. 

Perhatian kepada induk sapi perah secara penuh untuk memperoleh pendapatan 

segera dari penjualan susu. Hal ini mengakibatkan tingginya angka kematian 

pedet (Rakhmanto, 2009). Oleh karena itu, pemberian pakan pedet menjadi salah 

satu hal yang penting. 

Pemberian pakan lebih efisien jika diberikan dalam bentuk Total Mixed 

Ration (TMR) dan Total Mixed Ration (TMR) silase. TMR yaitu campuran pakan 

yang mengandung semua nutrien yang dibutuhkan oleh ternak dan diberikan 

sebagai satu-satunya pakan tanpa tambahan lain sedangkan Total Mix Ratio 

(TMR) silase merupakan campuran pakan yang mengandung semua nutrien yang 

dibutuhkan oleh ternak dalam bentuk fermentasi menggunakan Bakteri Asam 

Laktat (BAL) sehingga meningkatkan nutrisi dan kecernaan bahan pakan. Total 

Mixed Ration memiliki keunggulan yaitu dapat disimpan dalam jangka waktu 

yang cukup lama sehingga peternak dapat menekan biaya tenaga kerja. 
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Pedet sapi perah PFH jantan merupakan salah satu ternak yang 

membutuhkan nutrisi yang cukup untuk mencapai pertumbuhan dan 

perkembangan yang optimal. Pertumbuhan dan perkembangan pedet perah PFH 

perlu diperhatikan karena nantinya digunakan sebagai penghasil daging.  

Salah satu kebutuhan nutrisi pedet PFH jantan yang perlu diperhatikan 

adalah Serat Kasar (SK) dan Abu. Bagi pedet PFH jantan serat kasar merupakan 

sumber energi utama, dimana sebagian besar selulosa dan hemiselulosa dicerna 

oleh mikroba yang terdapat di dalam sistem pencernaan sedangkan kadar abu 

menunjukkan besarnya kandungan mineral yang terdapat dalam suatu bahan 

pakan. Kadar abu merupakan ukuran dari jumlah total mineral yang terdapat 

dalam bahan pakan. Rendahnya nutrisi bahan pakan dapat dilihat dari daya cerna 

bahan pakan tersebut. TMR atau Pakan Komplit mempunyai tingkat kecernaan 

serat kasar yang tinggi sehingga dapat meningkatkan ketersediaan energi dalam 

ransum dan meningkatkan energi metabolis sedangkan kadar abu yang rendah 

dalam pakan komplit menunjukkan kualitas dari bahan pakan yang baik.  

Pedet PFH jantan lepas sapih memiliki rumen yang belum berkembang 

dengan sempurna, sehingga membutuhkan pakan dengan kualitas tertentu agar 

rumen dapat mencerna pakan dengan baik. Oleh karena itu, perlu dikaji pakan 

dengan kombinasi Serat Kasar (SK) dan Kadar Abu yang optimal guna 

mendukung pertumbuhan pedet tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara TMR dan TMR-silase terhadap 

kecernaan serat kasar pedet jantan PFH? 

2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh antara TMR dan TMR-silase terhadap 

kecernaan kadar abu pedet jantan PFH? 

C. Tujuan 

1. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pakan TMR dan TMR-silase terhadap 

kecernaan serat kasar pedet jantan PFH 

2. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pakan TMR dan TMR-silase terhadap 

kecernaan kadar abu pedet jantan PFH 

D. Manfaat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pakan 

TMR sebagai pakan alternatif ternak sapi PFH dengan harga yang relatif murah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 


