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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Ruminansia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemenuhan zat gizi 

hewani bagi masyarakat. Kebutuhan produk ruminansia semakin meningkat seiring 

dengan semakin tingginya populasi penduduk di dunia. Salah satu jenis ruminansia 

yang berfungsi dalam memenuhi kebutuhan gizi hewani adalah daging sapi pedet 

PFH jantan lepas sapih. Faktor utama yang dapat menunjang produktifitas pedet  

PFH  jantan antara lain adalah pakan. Pakan memiliki peranan penting bagi ternak, 

baik untuk pertumbuhan hidup maupun untuk pertumbuhan bagi ternak muda dan 

menghasilkan produk hewani, serta tenaga bagi ternak dewasa.  

Darah merupakan bagian tubuh yang berbentuk cairan dan memegang peranan  

penting dalam proses fisiologis dan patologis.  Pemeriksaan gambaran darah pada 

ruminansia di perlukan untuk mengetahui kebugaran kesehatan ternak 

mengevaluasi serta mendiagnosa penyakit dan mengevaluasi hasil pengobatan. 

Parameter hematologik yang biasa dilakukan meliputi pemeriksaan kadar sel darah 

merah (Eritrosit), sel darah putih (Leukosit) dan glukosa.Untuk mendapatkan hasil 

pemeriksaan darah di perlukan data darah normal (standar) dari ternak ruminansia.  

Apabila terjadi penyimpangan status fisiologi ternak maka komponen dan sifat 

darah akan mengalami perubahan dapat dikatakan bahwa  jika parameter tersebut 

di atas dalam batas normal maka metabolisme pertumbuhan serta ketahanan tubuh 

dari ternak dapat dinyatakan baik.Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan 

pakan yang sesuai dengan konsumsi dan sistem metabolisme  ternak tersebut.  
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Silase TMR adalah pakan TMR yang diawetkan dengan cara fermentasi 

anaerob dalam kondisi kadar air tinggi (40 sampai 70%), sehingga hasilnya bisa 

disimpan tanpa merusak zat makanan/gizi di dalamnya. Proses fermentasi yang 

akhir-akhir ini menjadi penting adalah fermentasi yang menggunakan mikroba 

penghasil asam laktat atau dikenal BAL. Fermentasi tersebut berperan di bidang 

industri peternakan meliputi: 1) proses pengawetan pakan baik hijauan maupun biji-

bijian, 2) memperbaiki kinerja ternak melalui peranan BAL sebagai probiotik, dan 

3) berperan dalam teknologi pasca panen atau teknologi pengawetan dan 

peningkatan kualitas produk ternak yaitu susu, telur dan daging serta proses daur 

limbah. 

Pemberian pakan berupa Total Mixed Ration (TMR), silase TMR, dan 

pakan konvensional pada  ternak diduga berpengaruh terhadap perubahan  kadar 

eritrosit  kadar leukosit, dan glukosa darah pada ternak. Apabila terjadi perbedaan 

yang signifikan maka akan dapat mempengaruhi sistem metabolisme pada tubuh 

hewan serta dapat menimbulkan kelainan-kelainan yang ada pada hewan tersebut. 

Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan nilai kadar eritrosit, 

leukosit, dan glukosa pada pedet PFH jantan lepas sapih walaupun kandungan 

nutrisi setiap pakan berbeda-beda. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah pemberian pakan komplit TMR, silase TMR dan pakan 

konvensional  berpengaruh terhadap kadar eritrosit, kadar leukosit dan 

gluoksa  pada  pedet jantan PFH lepas sapih ? 

2. Apakah pemberian pakan komplit TMR, silase TMR, dan pakan 

konvensional  berpengaruh terhadap tingkat kesehatan pedet PFH jantan 

lepas sapih ? 

1.3 Tujuan 

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan TMR, 

silase TMR dan pakan konvensional terhadap kadar eritrosit, leukosit  dan 

glukosa pada pedet jantan PFH lepas sapih. 

2. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan TMR, 

silase TMR, dan pakan konvensional terhadap  tingkat kesehatan  pedet PFH 

jantan lepas sapi 

1.4 Manfaat 

Penelitian pemberian pakan TMR, silase TMR dan pakan konvensional  ini 

adalah sebagai alternatif pakan ternak ruminansia khususnya pada pedet jantan PFH 

lepas sapih pada saat musim kemarau serta sebagai informasi dari hasilteknologi 

bahan pakan peternakan dan diharapkan dapat di aplikasikan oleh peternak untuk 

meningkatkan produktifitas pedet jantan PFH lepas sapih. 

 

 


