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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sapi perah yang diternakan di Indonesia pada umumnya dari jenis Friesian 

Holstein atau lebih dikenal dengan sapi FH yang berwarna belang hitam putih 

cerah. Sapi FH lokal dan impor semata mata dipelihara untuk diproduksi susu dan 

hanya dijadikan sapi potong jika sudah tua, sedangkan setengah dari pedet yang 

dilahirkan kemungkinan jantan. Hanya sejumlah kecil saja dari pedet jantan ini 

digunakan sebagai pejantan. Namun sekarang telah diusahakan pedet jantan sapi 

perah yang dibesarkan untuk dijadikan sapi potong muda (veal).  

 Fluktuasi ketersediaan pakan baik kuantitatif maupun kualitatif 

merupakan tantangan dalam peningkatan produktifitas ternak ruminansia di 

daerah tropis. Musim kemarau umumnya menurunkan produksi dan kualitas 

nutrisi hijauan dengan akibat menurunnya tingkat produktifitas ternak, seperti 

tingginya angka kematian dan rendahnya laju pertumbuhan. Berbagai jenis 

tanaman leguminosa pohon dilaporkan berpotensi dalam penyediaan pakan 

hijauan, karena kualitas nutrisinya yang baik dan daya adaptasinya yang tinggi 

terhadap kekeringan. Pemberian pakan TMR(Total Mixed Ration) dalam ransum 

untuk ternak dapat menjadi solusi pemecahan masalah dalam usaha peternakan di 

Indonesia. 

Total Mixed Ration (TMR) adalah campuran konsentrat dan hijauan 

menjadi suatu bentuk ransum tunggal. Sistem ini akan terhindarkan seleksi pakan 

oleh ternak dan dapat meningkatkan efisiensi dalam usaha peternakan ruminansia. 

Kondisi ini telah menjadi fenomena tersendiri, yaitu peternak mempunyai 
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alternatif efisiensi dalam manajemen penyediaan dan pemberian pakan. Fakta 

dilapang terdapat banyak kendala yang dihadapi untuk memaksimalkan peran 

pakan komplit untuk peningkatan produktivitas usaha peternakan ternak 

ruminansia. Namun disisi lain keberadaan pakan komplit diperlukan sebagai salah 

satu peningkatan manajeman pada usaha peternakan ruminansia. 

Teknologi jaman sekarang yang sudah semakin berkembang dalam 

pembuatan pakan yang dicampur bersama tetapi tetap menjaga kadar nutrisinya 

dan tetap sesuai dengan kebutuhan ternak, salah satunya dengan menggunakan 

pakan komplit (Total Mixed Ration), selain dapat untuk mempertahankan 

ketersediaan pakan dan kualitas pakan dapat mengoptimalkan fungsi kerja rumen 

sehingga produksi ternak di Indonesia dapat ditngkatkan.  

Pembuatan silase TMR merupakan salah satu cara yang sangat berguna 

untuk tetap menggunakan materi tanaman dengan kualitas nutrisi yang baik 

sebagai pakan ternak di sepanjang waktu, tidak hanya untuk musim kemarau. 

Pengawetan hijauan sepeti silase TMR diharapkan dapat mengatasi permasalahan 

kekurangan hijauan segar terutama pada musim kemarau yang selanjutnya dapat 

memperbaiki produktivitas ternak. Produktivitas ternak merupakan fungsi dari 

ketersediaan pakan dan kualitasnya. Ketersediaan pakan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor di antaranya suhu harian, iklim, dan ketersediaan air tanah. Faktor 

tersebut sangat mempengaruhi ketersediaan hijauan pakan ternak yang diharapkan 

kontinyu sepanjang tahun. 

 Protein kasar bagi ruminansia digunakan sebagai sumber energi utama dan 

lemak kasar merupakan sumber energi yang efisien dan berperan penting dalam 

metabolisme tubuh sehingga perlu diketahui kecernaannya dalam tubuh ternak. 
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Sumber protein pada Total Mixed Ration dapat berasal dari tepung ikan dan 

bungkil kopra. Tepung ikan mengandung asam lemak tak jenuh dan asam amino 

lengkap yang mudah didegradasi dalam rumen, sedangkan bungkil kopra 

mengandung asam yang digunakan sebagai suplemen protein pakan bagi ternak. 

Mc Donal (1988) menyatakan bahwa perlakuan silase yang memanfaatkan bakteri 

asam laktat dapat mengikat selulosa dalam pakan mengandung protein kasar 

sehingga akan menurunkan ikatan lignin dan dapat meningkatkan kecernaan.       

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan perlu adanya suatu penelitian 

yang mengkaji kecernaan protein kasar dan lemak kasar complete feed dengan 

sumber protein dan perlakuan silase pada pedet jantan sapi perah lepas sapih. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 

kecernaan protein kasar dan lemak kasar pada pakan TMR dan TMR silase. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecernaan protein 

kasar dan lemak kasar dari pakan TMR dan TMR silase.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Sebagai sumber informasi hasil teknologi preparasi bahan pakan di 

Peternakan Indonesia. 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis yang diambil dari penelitian ini adalah bahwa pemberian TMR 

silase berpengaruh terhadap kecernaan protein kasar dan lemak kasar ransum pedet 

jantan sapi perah. 


