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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Pedet jantan perah lepas sapih merupakan hasil samping dari peternakan 

industri susu. Pedet jantan hasil usaha sapi perah dahulu kurang diminati untuk 

dipelihara, namun sekarang banyak pedet jantan untuk dijadikan bakalan dalam 

program penggemukkan. Pedet jantan yang sudah disapih (sapihan) biasa digunakan 

untuk usaha program pemeliharaan finisher. Pedet perah yang banyak tersebar di 

Indonesia umumnya jenis Fries Holland (FH) dan peranakan Fries Holland (PFH) 

dengan ciri – ciri warna totol hitam putih yang merata diseluruh tubuh dengan bentuk 

segitiga putih didahi. Pedet jantan lepas sapih dipeternakan rakyat biasanya diberi 

pakan secara tradisional dengan pakan hijauan dengan sedikit tambahan penguat 

berupa konsetrat. 

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

yang cukup mengandung nutrisi untuk ternak dalam tingkat fisiologis tertentu yang 

dibentuk dan diberikan sebagai satu-satunya pakan yang mampu memenuhi 

kehidupan pokok tanpa tambahan lainya, kecuali air. Menurut Allaily, dkk. (2011), 

pakan komplit biasanya berasal dari bahan limbah pertanian yang nilai kualitasnya 

rendah kemudian dilakukan pengolahan bahan pakan sehingga meningkat nilai 

kualitasnya. 

Silase TMR merupakan pakan yang difermentasi dengan bahan pokok yaitu 

TMR. Keunggulan TMR dapat bertahan lama dengan tambahan bakteri L plantarum, 

sehingga meperpanjang daya simpan.   
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Berdasarkan kondisi dilapang maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengevaluasi pemberian pemberian pakan TMR, silase TMR dengan pembanding 

pakan peternakan rakyat yaitu pakan konvensional terhadap performans tampilan 

pakan meliputi tingkat konsumsi, efisiensi pakan, konversi pakan dan Pertambahan 

Bobot Badan Harian (PBBH) pedet PFH jantan lepas sapih.  

1.2 Rumusan masalah 

Apakah penggunaan TMR, silase TMR dan pakan Konvensional berpengaruh 

terhadap tampilan pakan dan PBBH pada pedet PFH jantan lepas sapih? 

1.2 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan TMR, silase 

TMR dan pakan Konvensional pada pedet PFH jantan  lepas sapih terhadap tampilan 

pakan dan PBBH. 

1.3 Manfaat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi pakan alternatif 

pedet PFH jantan yang lebih efektif dalam penggunaannya. 


