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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pakan merupakan kebutuhan utama pada ternak (unggas dan ruminansia) dan 

merupakan faktor utama keberhasilan dalam memaksimalkan produktifitas hasil 

peternakan. Hijauan atau limbah dari pertanian adalah salah salah satu sumber pakan 

ternak untuk kebutuhan produktifitas ternak. Ternak Ruminansia perlu cara baru 

untuk memenuhi nilai nutrisinya yakni dengan pembuatan TMR (total mixed ration) 

untuk meningkatkan produktifitas ternak.  

TMR adalah pakan komplit yang disusun untuk memenuhi kebutuan nutrisi 

ruminansia selama 24 jam. Penggunaannya pada ruminansia diharapkan mengatasi 

masalah ketersediaan hijauan pada saat kemarau, mengurangi biaya tenaga kerja, dan 

melengkapi dari kurangnya nilai nutrisi pada pakan. Pembuatan TMR di indonesia 

masih sangat jarang digunakan, di karenakan sumber daya manusia di Indonesia yang 

masih suka menggunakan pemberian pakan secara tradisional dan sumber pakan yang 

seharusnya mudah untuk didapatkan di Indonesia sangat sulit untuk menemukan 

sumber pakan, dikarenakan tidak adanya lahan hijauan (pertanian), pembangunan 

yang terus berjalan sehingga lahan hijauan sangat jarang untuk ditemukan, dan 

hambatan lain untuk memenuhi sumber pakan yakni perubahan cuaca yang tidak 

menentu, yang terkadang melanda indonesia salah satunya adalah kemarau yang 

berkepanjangan. Kemudian ini menimbulkan sebuah masalah yakni turunnya nilai 

nutrisi pada TMR. 
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TMR mudah mengalami kerusakan karena mengandung nilai nutrisi yang 

komplit, utamanya kerusakan akibat mikroorganisme terutama ranciditas oleh jamur 

perusak pakan. Guna mengatasi kerusakan nutrisi akibat kontaminasi 

mikroorganisme salah satu metode pengawetan pakan yang digunakan adalah ensilase 

(proses silase). Adapun tujuan dari pembuatan silase sebagai pakan ternak adalah 

pemanfaatan hijauan, bijian, limbah hijau ataupun limbah pertanian yang 

difermentasikan untuk diawetkan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan 

ternak khususnya dimusim kemarau di negara tropis seperti Indonesia dan memenuhi 

kebutuhan pangan dimusim dingin pada negara yang memiliki 4 musim. Tujuan 

lainnya dengan adanya pembuatan silase dapat  meningkatkan pendapatan petani 

melalui limbah hijauan (Erowati, 2000).   

Penggunaan ensilase juga untuk menjaga kandungan karbohidrat dan protein. 

Sementara karbohidrat adalah sumber dari glukosa dan protein adalah sumber dari 

total protein plasma, yang selalu menjadi penyedia untuk glukosa darah dan protein 

plasma dalam darah. Kemudian ensilase juga mempengaruhi profil darah, khususnya 

kadar glukosa. Glukosa di gunakan sebagai pemeliharaan sel, prekursor asetat pada 

sintesis lemak hewan yang sedang laktasi, sintesis lemak dalam hati dan jaringan 

adiposa, penyediaan glukosa yang terus menerus penting sebagai sumber energi 

terutama untuk susunan syaraf dan eritrosit. 

Proses silase juga menjaga kualitas kadar protein untuk pemenuhan kebutuhan 

ternak sapi, yang akan dibawa oleh darah. Protein yang memasuki darah ini disebut 

protein plasma. Protein plasma berfungsi menjaga tekanan osmotik, sebagai sumber 
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asam amino bagi jaringan, transportasi nutrisi ke sel dan hasil buangan ke organ 

sekresi, dan menjaga keseimbangan asam basa tubuh (buffer) (Frandson, 1992).  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

Apakah pemberian TMR dan silase TMR dapat mempengaruhi kadar glukosa 

darah dan total protein plasma pada sapi Madura dewasa? 

1.3 Tujuan 

 Mengevaluasi pengaruh pemberian TMR dan silase TMR terhadap kadar 

glukosa darah dan total protein plasma pada sapi Madura dewasa.  

1.4 Manfaat 

Sebagai  salah satu cara teknologi  pemberian TMR dan silase TMR terhadap 

kadar glukosa darah dan total protein plasma pada sapi Madura dewasa. 

1.5 Kegunaan 

 Penelitian ini memiliki kegunaan untuk menambah salah satu daftar formulasi 

pakan ternak sapi potong untuk peningkatan performa ternak sapi potong yang 

ditinjau dari kadar glukosa dan total protein darah. 

 

 

 

 


