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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

I.I Latar Belakang 

Pemeliharaan pedet yang kurang baik menyebabkan presentase kematian 

mencapai 23-25% sampai pedet umur 4 bulan, sehingga pada fase ini diperlukan 

penanganan yang khusus serta pemberian pakan yang memiliki kandungan gizi 

sesuai dengan kebutuhan pedet (Siregar,  2003). Kandungan yang terdapat dalam 

pakan merupakan hal yang sangat penting dalam usaha peternakan, hal ini dapat 

dinyakatakan bahwa keberhasilan suatu usaha peternakan tergantung pada 

manajemen pakan. Pedet pada fase pertumbuhan memerlukan nutrisi yang 

seimbang agar pertumbuhannya tetap terjaga dengan baik, hal ini karena untuk 

meminimalisir kematian pada fase pedet. Nutrisi pakan yang seimbang adalah 

pakan yang mengandung energi, protein, mineral dan vitamin. Nutrisi lain yang 

dibutuhkan oleh ternak adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan air.  

   Kebutuhan pakan harian adalah pakan dengan kandungan nutrisi dalam  

jumlah dan proporsi yang memenuhi kebutuhan fisiologis  pertumbuhan dan 

produksi  ternak. Kebutuhan pakan harian dapat mensuplai zat-zat gizi yang 

berbeda secara proporsional bagi ternak yang mengkonsumsinya bila diberikan 

dalam jumlah  yang tepat. Ransum untuk pakan ternak dikategorikan seimbang 

apabila diberikan kepada ternak dapat memenuhi kebutuhan hidup ternak, yaitu 

kebutuhan hidup pokok  tanpa menimbulkan gangguan kesehatan  bagi ternak yang 

mengkonsumsinya. Ransum yang seimbang dapat disusun dengan analisa seluruh 

bahan pakan yang akan digunakan sebagai penyusun ransum atau dapat mengacu 
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pada buku pedoman yang mencantumkan kandungan-kandungan gizi setiap bahan 

(Rahmanto, 2009).  

Total Mixed Ration (TMR) adalah campuran dua sumber hijauan pakan atau 

lebih yang diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Pemberian 

TMR pada ternak idealnya disesuaikan terhadap kemampuan bakteri rumen dalam 

mencerna setiap bahan baku penyusun TMR setiap harinya. Idealnya pemberian 

hijauan dapat diketahui dengan banyaknya ragam sumber protein untuk 

dimanfaatkan bakteri rumen. Syarat tersebut telah terpenuhi maka diperoleh 

keuntungan dengan meningkatnya daya cerna TMR di dalam rumen sehingga 

mempengaruhi tingkat kecernaan pakan pedet dan kesehatan pedet (Amaral-

Philips, 2001). 

Tingkat konsumsi bahan kering dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa dari 

ternak itu sendiri maupun faktor dari luar. Faktor dari ternak itu sendiri antara lain 

:bobot badan, umur, kondisi tubuh, stres yang diakibatkan oleh lingkungan. Faktor 

dari luar ternak seperti makanan yaitu sifat fisik dan komposisi bahan pembuat 

pakan yang dapat mempengaruhi kecernaan sehingga mempengaruhi tingkat 

konsumsi pakan pada hewan. Kecernaan bahan organik menggambarkan 

ketersedian nutrien dari pakan. Bahan organik terdiri dari lemak, protein kasar, serat 

kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecernaan bahan organik adalah aktivitas mikroorganisme, bentuk fisik pakan, dan 

kecernaan bahan kering (Jayanegara dkk., 2009). Bahan organik sebelum inkubasi 

nilai degradasi bahan organik antara 48,26-53,75% (Firsoni dkk., 2008). 
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1.2   Rumusan Masalah 

 Apakah pemberian pakan komplit TMR dan TMR silase berpengaruh 

terhadap kecernaan TDN dan BETN pada pedet jantan lepas sapih ? 

1.3  Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian TMR dan 

TMR silase terhadap kecernaan TDN dan BETN  pada pedet jantan lepas sapih. 

1.4  Manfaat 

Manfaat dari penelitian pemberian pakan  TMR dan TMR silase ini adalah 

sebagai alternatif pakan ternak ruminansia pada saat musim kemarau, serta sebagai 

bahan sumber informasi dari hasil teknologi bahan pakan di peternakan. 

 

 

 


