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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

  Pedet PFH jantan dapat digunakan sebagai bakalan sapi pedaging yang 

kualitas dan pertambahan bobot badan sama dengan jenis sapi potong lain seperti 

Limosin, Simental, Brangus, Brahman, Peranakan Ongole, Sapi Bali, dan Sapi 

Madura. Pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan, pakan merupakan salah 

satu unsur penting yang menunjang kesehatan, pertumbuhan dan reproduksi ternak. 

Tujuan utama pemberian pakan adalah untuk menunjang kebutuhan hidup pokok 

ternak dan reproduksi. Kebutuhan dan kandungan gizi pakan ternak tergantung pada 

kondisi lingkungan, jenis sapi dan umur ternak. 

 Penggunaan pakan yang baik bisa dilihat dengan tercukupinya kebutuhan 

ternak, baik dalam jumlah dan kandungan gizi serta tidak ada gangguan kesehatan 

dan pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Salah satu jenis pakan tersebut adalah 

TMR ( Total Mixed Ration) atau biasa disebut pakan komplit adalah jenis pakan yang 

cukup mengandung nutrisi untuk hewan dalam tingkat fisiologis tertentu yang 

dibentuk dan diberikan sebagai satu - satunya pakan yang mampu memenuhi 

kehidupan pokok dan produksi tanpa substansi lain, kecuali air. Pakan komplit 

biasanya berasal dari bahan limbah pertanian yang nilai kualitasnya rendah kemudian 

dilakukan pengolahan bahan pakan sehingga meningkat nilai kualitasnya. 

 Teknologi yang dapat meningkatkan kualitas pakan adalah dengan cara 

difermentasi secara anaerob menggunakan bakteri fermentasi yang biasa disebut 

silase. Sesuai pendapat Irawan (2004) Silase adalah pakan yang telah diawetkan yang 
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diproduksi atau dibuat dari tanaman yang dicacah, pakan hijauan, limbah dari industri 

pertanian dan lain-lain dengan kandungan air pada tingkat tertentu (60-80%) yang 

disimpan dalam sebuah tempat yang disebut silo. Silase secara umum berfungsi untuk 

mendapatkan pakan yang bermutu tinggi dan daya simpan yang lama, proses 

pembuatan silase disebut ensilase menggunakan bantuan bakteri asam laktat dalam 

membantu mempercepat proses pembuatan dan memperbaiki daya cerna ternak 

terhadap pakan silase. Penggunakan bakteri asam laktat sebagai starter pembuatan 

silase sering dipilih karena sifat - sifat bakteri asam laktat yang mempunyai banyak 

manfaat. 

 Bakteri asam laktat atau BAL adalah kelompok yang mampu mengubah 

karbohidrat (glukosa) menjadi asam laktat. Efek bakterisida dari asam laktat berkaitan 

dengan penurunan pH lingkungan menjadi 3 sampai 4,5 sehingga pertumbuhan 

bakteri lain termasuk bakteri pembusuk akan terhambat. Secara umum 

mikroorganisme dapat tumbuh pada pH 6-8 (Cardici and Citak, 2005). 

 Penelitian ini menggunakan jenis bakteri asam laktat yaitu jenis bakteri 

Lactobacillus plantarum. Bakteri ini merupakan salah satu mikroba yang paling 

umum digunakan sebagai inokulasi silase sehingga diharapkan mampu mencapai pH 

3,8- 4,2 lebih cepat dan mempunyai karakteristik silase yang baik, sehingga akan 

diperoleh silase yang berkualitas sebagai pakan ternak. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui komposisi mikroba feses dalam 

penggunaan pakan TMR dan Silase TMR dengan pembanding pakan konvensional 

pada materi penelitian. Melalui pemberian silase diharapkan dapat meningkatkan 
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jumlah mikroba menguntungkan dan menekan pertumbuhan bakteri patogen dalam 

saluran penernaan. Selain itu penelitian ini dilakukan karena belum banyak penelitian 

tentang pengaruh penggunaan pakan fungsional seperti silase TMR pada ternak 

ruminansia. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Apakah penggunaan TMR, silase TMR dan pakan konvensional pedet 

Peranakan Fries Holland (PFH) jantan lepas sapih berpengaruh terhadap komposisi 

mikroba feses ? 

1.3. Tujuan  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penggunaan TMR dan 

silase TMR dengan pembanding pakan konvensional terhadap komposisi mikroba 

dalam feses. 

1.4. Manfaat 

 Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui jenis pakan yang sesuai untuk 

pedet PFH jantan umur 7 bulan dari segi jumlah mikroba dalam saluran pencernaan 

yang diberi pakan TMR, Silase TMR dan pakan konvensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


