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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 Pedet peranakan Friesian Holstein jantan memiliki potensi sebagai 

penghasil daging. Pola pemeliharaan sapi pedet jantan pada umumnya hampir 

sama dengan yang diberikan pada pedet betina. Akan tetapi perkembangan pedet 

jantan lebih baik sehingga sapi jantan dengan berat badan yang lebih besar akan 

cepat masuk ke pasaran konsumsi. Saat ini, permintaan daging sapi dalam negeri 

masih belum diimbangi oleh suplai yang memadai. Hal ini pedet peranakan 

Friesian Holstein jantan menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada 

sapi impor yang setiap tahun semakin meningkat, untuk itu dilakukan 

penggemukan pedet peranakan Friesian Holstein jantan sebagai sumber pengganti 

bakalan sapi potong untuk memenuhi penyediaan daging di Indonesia, sehingga 

secara ekonomis memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan pada peternak 

pemeliharanya. Pedet peranakan Friesian Holstein jantan juga relatif lebih murah 

dibandingkan pedet sapi potong. Dalam proses budidaya pedet peranakan Friesian 

Holstein jantan, periode yang sulit dan penuh risiko adalah periode pemeliharaan 

pedet, terutama risiko serangan penyakit dan tingkat kematian tinggi mencapai 

24,5%. 

 Pedet yang memperoleh asupan pakan yang baik, dapat mempunyai 

produktivitas tinggi karena nutrisi yang terkandung dalam pakan tersebut 

dimanfaatkan secara baik oleh tubuh. Pemanfaatan nutrisi bagi tubuh, melibatkan 

peran darah sehingga terdapat hubungan antara keduanya dimana apabila 

kuantitas dan kualitas pakan baik maka ternak akan sehat dan produktivitas tinggi. 
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Kriteria pakan yang baik pada umumnya adalah pakan yang mempunyai 

kandungan protein yang cukup tinggi. Peran darah pada pedet PFH (Peranakan 

Friesian Holstein), meliputi proses transportasi nutrisi dalam proses biosintesis 

nutrisi menjadi produk berubah energi dan daging. Proses transportasi ini 

ditentukan oleh peran hemoglobin, hematokrit dan ureum, sehingga jika 

hemoglobin, hematokrit dan ureum baik makan transpors nutrisi  berjalan lancar 

di dalam tubuh pedet peranakan friesian holstein.   

 Total mixed ration (TMR) merupakan campuran beberapa bahan pakan 

menjadi ransum komplit yang disesuiakan dengan kebutuhan ternak. Pemberian 

TMR pada ternak dapat menstabilkan aktivitas mikrobia dan meningkatkan 

pemanfaatan energi dan protein dalam rumen. Total mixer ration (TMR) 

dinyatakan berkualitas baik apabila mampu memberikan seluruh kebutuhan 

nutrien secara tepat, baik jenis, jumlah, serta imbangan nutrien tersebut bagi 

ternak. Komponen nutrien tersebut sangat berpengaruh terhadap produksi ternak 

terutama untuk pertumbuhan dan produksi sapi peranakan Friesian Holstein 

(PFH). Keuntungan dari penggunaan pakan komplit antara lain memberikan 

nutrisi yang seimbangan bagi ternak. TMR bertujuan agar bahan pakan lebih 

tahan lama dan mudah dalam penyimpangan selain itu juga dapat membuat bahan 

pakan mudah tercerna oleh rumen dan nutrisi bahan pakan tetap dalam keadaan 

baik sehingga dapat menjaga kesehatan ternak.     

  Silase TMR (total mixer ration) adalah pakan ternak yang mengalami 

proses fermentasi dan diawetkan  untuk mendapatkan bahan pakan yang bermutu 

tinggi dan tahan lama, untuk dipergunakan pada masa kekurangan bahan pakan. 
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Silase termasuk pakan yang baik untuk ternak ruminansia karena palatabilitasnya 

masih baik dan akseptabel serta daya racunnya kecil. Keuntungan silase adalah 

jumlah makanan relatif lebih lama dapat di pertahankan, pembuatannya tidak 

dipengaruhi cuaca dan kehilangan zat makan di lapangan di kurangi. Pakan 

konvensional (tradisional) merupakan campuran konsentrat dengan hijauan yang 

sering digunakan peternak sebagai pembanding antara pakan total mixer ration 

(TMR), silase TMR dan bahan pakan lainnya yang mana sesuai dengan kebutuhan 

ternak. Jika ternak mengkonsumsi pakan yang cukup maka ternak akan sehat dan 

produktivitas tinggi. Indikator performans kesehatan akibat penggunaan pakan 

dapat diamati berdasarkan kadar hemoglobin, hematokrit dan ureum penelitian 

tesebut belum pernah dilakukan. 

 Kondisi kesehatan ternak dapat diamati melalui pemeriksaan darah. 

Gambaran keadaan darah dapat menunjukkan keadaan fisiologis maupun 

patologis seekor ternak (Napirah. et. al., 2013). Gambaran darah merupakan salah 

satu parameter dari status kesehatan hewan karena darah mempeunyai fungsi 

penting dalam pengaturan tubuh (Satyaningtijas, et.al., 2010). Pemeriksaan 

hematologi diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan ternak, mengevaluasi 

serta mendiagnosa penyakit infeksius (klinis dan subklinis), penyakit akibat pakan 

ternak dan penyakit metabolit (Gerardo et al, 2009). Mengingat nilai nutrisi pada 

pakan komplit (TMR) dan silase TMR terdapat perbedaan, diduga akan 

mempengaruhi kadar hemoglobin, hematokrit dan ureum ke level di bawah 

normal. Untuk memastikan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mendapatkan data gambaran darah sapi perah periode lepas sapih. Apabila terjadi 
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perubahan pada darah di bawah normal mengindikasikan adanya tidak kecukupan 

nutrisi dari pemberian total mixed ration (TMR), silase TMR dan pakan 

konvensional (tradisional) pada pedet dapat dilihat dari kadar hemoglobin, 

hematokrit dan ureum darahnya yang tidak mengalami penurunan.  

1.2. Perumusan Masalah      

 Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pengaruh penggunaan total 

mixed ration (TMR) dan silase TMR pada pedet peranakan Friesian Holstein 

(PFH) jantan lepas sapih terhadap (1) kadar hemoglobin, (2) hematokrit dan (3) 

ureum.  

1.3. Tujuan            

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan total mixed 

ration (TMR) dan silase TMR pada pedet peranakan Friesian Holstein (PFH) 

jantan lepas sapih terhadap (1) kadar hemoglobin, (2) hematokrit dan (3) ureum, 

sehingga dapat diketehui apakah ke tiga jenis pakan tersebut menganggu 

kesehatan pedet. 

1.4. Manfaat          

 Penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi kepada peternak 

tentang penggunaan total mixer ration (TMR) dan silase TMR pada pedet 

peranakan Friesian Holstein (PFH) jantan lepas sapih terhadap (1) kadar 

hemoglobin, (2) hematokrit dan (3) usreum. 


