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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Total Mixed Ration (TMR) 

Perbaikan mutu  pakan yang dinilai sesuai adalah dengan menambahkan 

satu atau beberapa formula pada pakan yang biasa disebut dengan pakan lengkap 

atau pakan komplit (Lammers, 2013).Total Mixed Ration (TMR) atau pakan 

komplit yang terdiri dari hijauan dan kosentrat yang dicampur, dengan kandungan 

nutrisinya lengkap sesuai dengan kebutuhan ternak ruminansia yang diberikan 

sebagai satu-satunya sumber pakan. Pemberian pakan TMR pada ruminansia 

dapat membantu ternak mencapai potensi yang maksimal (Lammers, 2013). 

Silase TMR atau silase ransum komplit merupakan campuran hijauan, 

limbah pertanian dan perkebunan yang diawetkan dengan cara fermentasi dalam 

kondisi kadar air yang tinggi (40-80%) yang dilakukan dalam semi aerob 

(Direktorat Pakan Ternak, 2012). Pembuatan silase pakan komplit merupakan 

salah satu terobosan teknologi yang perlu dikembangkan mengingat pakan yang 

dihasilkan tidak hanya sekedar awet, tetapi juga mengandung nutrien sesuai 

dengan kebutuhan gizi ternak (Krisnan dkk, 2011) 

Silase pakan komplit memiliki beberapa keunggulan (Ditjen Peternakan, 

2012) diantaranya adalah 1) Lebih mudah dalam pembuatanya. 2) Kandungan gizi 

yang dihasilakn juga lebih tinggi, dapat memenuhi 70-90 persen kebutuhan gizi 

ternak sapi. 3) Memiliki sifat organoleptis (bau harum, asam) sehingga lebih 

disukai ternak (palatable). 
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2.2 Sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH) 

Asal sapi perah jenis Friesian Holstein adalah Friesland, Belanda. Di 

Indonesia sapi ini dikenal dengan nama Fries Holland atau Friesian Holstein 

(FH) (Rustamadji, 2004). Menurut Schmidith dan Vleck (1974) sapi FH ini 

ditemukan di propinsi North Holland dan West Friesland. Sapi FH memiliki corak 

yang khas yaitu hitam dan putih, serta produksi susu yang tinggi dan berkadar 

lemak rendah. Hal ini sangat cocok dengan kondisi pemasaran saat ini (Blakely 

and Blade 1991).  

Sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH) merupakan persilangan antara 

sapi Friesian Holstein (FH) dengan sapi lokal Indonesia (Pane, 1993). Selanjutnya 

dikatakan oleh (Siregar, 2003). Sejak tersebarnya sapi FH di beberapa daerah di 

Indonesia khususnya pulau Jawa, telah terjadi perkawinan yang terencana antara 

sapi FH dengan sapi setempat dan keturunannya dikenal dengan sapi Peranakan 

Friesian Holstein (PFH). 

Ciri-ciri sapi PFH adalah belang hitam putih atau merah putih, punggung 

agak melengkung ke atas, bentuk ambing seperti cawan dengan puting susu yang 

kebanyakan kecil dan kurang seragam, pada dahi terdapat bulu putih yang 

berbentuk segitiga (Blakely dan Bade, 1991). Menurut Kartadisastra (1997), sapi 

PFH mempunyai sistematika sebagai berikut: 

Filum : Chordata 

Sub Filum : Vertebrata 

Marga : Gnatostoma 

Kelas : Mamalia 

Bangsa : Placentalia 
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Suku : Ungulata 

Ordo : Artiodactyla 

Sub Ordo : Selenodontia 

Seksi : Fecora 

Famili : Bovidae 

Sub Famili : Bovinae 

Genus : Bos 

 Menurut Siregar (2003) bahwa sapi PFH jantan mempunyai bobot badan 

dan pertambahan bobot badan yang termasuk tinggi. Pertambahan bobot badan 

rata-rata pada sapi PFH jantan yang masih menyusu adalah 0,625 kg perhari. Pada 

umur satu tahun  pertambahan bobot badan dapat mencapai lebih dari 1,0 kg/hari, 

sedang sapi PFH jantan dapat mencapai bobot badan 800 –1000 kg.  

Sapi PFH juga bisa dimanfaatkan sebagai sapi pedaging, karena sapi PFH 

mempunyai karkas yang berkualitas baik dan tubuh yang cukup besar. Sapi PFH 

betina secara umum memiliki bobot 1250 pound (567 kg) dan untuk pejantan 

bobotnya sebesar 1800 pound (816 kg). Diantara jenis sapi perah, PFH memiliki 

ukuran tubuh lebih besar dibandingkan dengan sebagian besar jenis sapi perah 

yang lainnya. Bobot lahir anak mencapai 43 kg (Sudono et al. 2003) dan bisa 

mencapai bobot lahir 48 kg (Bath et al. 1985). Bobot untuk sapi betina dewasa 

mencapai 682 kg dan jantan 1000 kg (Sudono et al.2003). 

2.3 Pakan Ternak 

Pakan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan, disenangi, dapat dicerna 

sebagian atau seluruhnya, dapat diabsorbsi dan dapat bermanfaat bagi ternak 

(Kamal, 1994). 
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 Semua jenis ternak memerlukan pakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

pokok, pertumbuhan, produksi, dan reproduksi. Ternak ruminansia seperti sapi 

memiliki kemampuan memanfaatkan pakan dengan kualitas rendah menjadi 

produk yang bernilai gizi dan ekonomis tinggi. Pertambahan berat badan yang 

maksimal akan bisa dicapai bila pakan yang diberikan mencukupi baik kualitas 

maupun kuantitasnya (Supratman dan Iwan, 2001 cit Kurniawan, 2005). Blakely 

dan Bade (1991), menyatakan bahwa pakan ruminansia terdiri dari konsentrat dan 

pakan berserat (jerami atau rumput). 

 Menurut Siregar (1994), hijauan diartikan sebagai pakan yang 

mengandung serat kasar yang relatif tinggi. Jenis pakan hijauan ini antara lain 

hay, silase, rumput-rumputan, leguminosa, dan limbah pertanian seperti jerami 

padi, pucuk tebu, daun jagung dan lain-lain. 

Total Mixed Ration (TMR) atau pakan komplit yang terdiri dari hijauan 

dan kosentrat yang dicampur, dengan kandungan nutrisinya lengkap sesuai 

dengan kebutuhan ternak ruminansia yang diberikan sebagai satu-satunya sumber 

pakan. Pemberian pakan TMR pada ruminansia dapat membantu ternak mencapai 

potensi yang maksimal (Lammers, 2013). 

2.4 Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang dihabiskan oleh ternak pada 

periode waktu tertentu. Konsumsi pakan dapat dihitung setiap hari dengan satuan 

g/ekor/hari (Yuwata, 2000 cit. Wiyanto, 2007). Williamson dan Payne (1993) 

menambahkan bahwa pengukuran konsumsi pakan dipengaruhi oleh jenis ternak, 

jenis kelamin, palabilitas pakan dan seleksi terhadap pakan. Konsumsi pakan juga 

mempunyai hubungan dengan kebutuhan energi yang sering menyebabkan 
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konsumsi oleh ternak menjadi berbeda. Tilman et al. (1989) menambahakan 

bahwa ternak akan mengkonsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan energinya, 

sehingga jumlah pakan yang dimakan tiap hari cenderung berkorelasi erat dengan 

tingkat energinya. 

 Menurut Kartadisastra (1997) beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya konsumsi pakan adalah palabilitas, status fisiologi (umur dan jenis 

kelamin), dan kandunagn nutrien pakan. Prawirodigdo et al., (1995) 

mengemukakan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat 

konsumsi pakan oleh ternak ruminansia adalah palabilitas. Palabilitas adalah segi 

kepuasan atau kesenagan ternak terhadap pakan yang diberikan (Soebarinoto, 

1991) 

Anggrodi (1990) menyatakan bahwa konsumsi ransum merupakan salah 

satu indikator untuk menggambarkan tingkat efesiensi penggunaan ransum. 

Semakin rendah angka konversi ransum berarti semakin baik efesiensi 

penggunaan ransumnya. Ransum yang dikonsumsi oleh ternak untuk dapat 

memenuhi kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan, dan produksi. Jika konsumsi 

energi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok,menyebabkan penurunan bobot 

badan (Mugiyono dan Karnada, 1989). 

Konsentrat mempunyai tingkat konsumsi yang tinggi bila dibandingkan 

dengan hijauan. Konsumsi bahan kering konsentrat yang tinggi disebabkan oleh 

tipe konsentrat dan kecepatan degradasinya. Sebagian besar konsentrat tersusun 

atas bahan pakan yang mudah degradasi. Hal tersebut menyebabkan konsentrat 

lebih mudah terdegradasi dan konsumsi akan meningkat (Nuswantara et  al., 

2005) 
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2.5 Kecernaan 

Secara definisi daya cerna (digestibility) adalah bagian nutrien pakan yang 

tidak diekskresikan dalam feses. Daya cerna didasarkan atas suatu asumsi bahwa 

nutrien yang tidak terdapat di dalam feses adalah habis dicerna dan diabsorpsi. 

Biasanya daya cerna dinyatakan dalam bahan kering dan apabila dinyatakan dalam 

persentase disebut koefisien cerna. Suatu percobaan pencernaan dikerjakan dengan 

mencatat jumlah pakan yang dikonsumi dan feses yang dikeluarkan dalam suatu hari 

(Tillman et al., 1991). 

Untuk menentukan kecernaan suatu pakan maka harus diketahui jumlah 

nutrien yang terdapat di dalam pakan dan jumlah nutrien yang dicerna. Jumlah 

nutrien yang terdapat di dalam pakan dapat dicari dengan analisis kimia, sedang 

jumlah nutrien yang dicerna dapat dicari bila pakan telah mengalami proses 

pencernaan. Untuk mengetahuinya, terlebih dahulu dilakukan analisis secara biologis 

yang kemudian diikuti dengan analisis kimia untuk mengetahui nutrien yang terdapat 

di dalam feses. Diketahuinya jumlah nutrien di dalam pakan dan jumlah nutrien di 

dalam feses maka dapat diketahui jumlah nutrien tercerna dari pakan tersebut (Kamal, 

1994). 

 Selisih antara zat-zat makanan yang terkandung dalam bahan pakan yang 

dimakan dan zat-zat makanan dalam feses adalah jumlah yang tinggal dalam tubuh 

hewan atau jumlah dari zat-zat makanan yang dicerna dapat pula disebut koefisien 

cerna. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya cerna bahan pakan adalah suhu, laju 

perjalanan melalui alat pencernaan, bentuk fisik dari pakan, komposisi ransum dan 

pengaruh perbandingan dengan zat lainnya (Anggorodi, 1979), komposisi kimia 

bahan, daya cerna semu protein kasar, penyiapan pakan (pemotongan, penggilingan, 
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pemasakan, dan lain-lain), jenis ternak, umur ternak, dan jumlah ransum (Tillman et 

al., 1991). 

Gambar 1. Pencernaan Hewan Ruminansia 

 Sapi adalah hewan ruminansia yang mempunyai 4 kompartemen perut, 

yaitu rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Keempat lambung tersebut 

terletak di depan usus halus. Retikulum dan rumen secara bersama-sama sering 

disebut sebagai retikulo-rumendan bersama-sama dengan omasum ketiganya 

disebut perut depan (fore stomach) abomasums dikenal dengan lambung sejati 

karena baik anatomis maupun fisiologinya sama dengan lambung non ruminansia. 

Pencernaan pada ruminansia terjadi secara mekanis (di dalam mulut), fermentatif 

oleh mikroba di dalam rumen dan hidrolisis oleh enzim pencernaan di abomasums 

dan usus (Ismartoyo, 2011). 

2.6 Protein Kasar 

 Protein merupakan salah satu kelompok bahan makronutrien. Tidak seperti 

bahan makronutrien lainnya (karbohidrat, lemak), protein ini berperan lebih 

penting dalam pembentukan biomolekul daripada sumber energi. Namun 

demikian apabila organisme sedang kekurangan energi, maka protein ini dapat 
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juga di pakai sebagai sumber energi. Keistimewaan lain dari protein adalah 

strukturnya yang selain mengandung N, C, H, O, kadang mengandung S, P, dan 

Fe (Sudarmadji, 1989). 

 Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat penting bagi tubuh, 

karena zat ini disamping berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur, Protein 

adalah sumber asam- asam amino yang mengandung unsur C, H, O dan N yang 

tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein mengandung pula 

posfor, belerang dan ada jenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi 

dan tembaga (Budianto, 2009). 

 Protein adalah molekul makro yang mempunyai berat molekul antara lima 

ribu hingga beberapa juta. Protein terdiri atas rantai-rantai asam amino, yang 

terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Asam amino yang terdiri atas unsur-

unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen ; beberapa asam amino disamping 

itu mengandung unsur-unsur fosfor, besi, iodium, dan cobalt. Unsur nitrogen 

adalah unsur utama protein, karena terdapat di dalam semua protein akan tetapi 

tidak terdapat di dalam karbohidrat dan lemak. Unsur nitrogen merupakan 16% 

dari berat protein. Molekul protein lebih kompleks daripada karbohidrat dan 

lemak dalam hal berat molekul dan keanekaragaman unit-unit asam amino yang 

membentuknya (Almatsier, 1989).  
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Gambar 2. Metabolisme Protein Dalam Rumen 

 Secara skematis metabolisme protein pakan pada ruminansia dijelaskan 

oleh Kempton (1978) seperti pada gambar 2.6.1. Pada gambar tersebut terlihat 

bahwa tidak seluruh protein paka yang masuk kedalam rumen akan didegradasi 

oleh mikroba rumen. Ada sebagian protein pakan yang tak terdegradasi  dalam 

rumen dan dapat dicerna oleh enzimpencernaan pascarumen kemudian diserap 

oleh usus halus. 

2.7 Lemak Kasar 

 Lemak, seperti karbohidrat mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen dan 

oksigen. Mereka adalah ester dari gliserol dan asam lemak. Lemak adalah 

campuran trigliserida. Trigliserida terdiri atas satu molekul gliserol yang berikatan 

dengan tiga molekul asam lemak. Trigliserida kebanyakan mengandung dua atau 
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tiga asam lemak yang berbeda. Pada dasarnya asam lemak terbagi dua yaitu asam 

lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh (Gaman, 1981). 

 Lemak dalam bahan pangan dapat ditentukan dengan metode ekstraksi 

beruntun dalam alat soxhlet, mempergunakan pelarut lemak seperti petroleum 

benzene atau ether. Bahan makanan yang ditentukan kadar lemaknya dipotong-

potong dan dihaluskan lalu dimasukkan ke dalam alat soxhlet untuk diekstraksi. 

Ekstraksi dilakukan beberapa jam dengan dipanaskan, setelah selesai cairan 

diuapkan, residu yang tertinggal ditimbang dengan teliti. Persentase lemak 

terhadap berat jumlah asal  bahan sampel dapat dihitung dan kadar lemak sampel 

dinyatakan dalam gram persen (Ketaren, 2004). 

Ternak memperoleh lemak dari tiga sumber, yaitu dari metabolisme 

lemak, protein dan karbohidrat. Karbohidrat dan protein yang sudah dicerna dan 

diserap, sebagian akan diubah menjadi lemak. Sedangkan lemak dari pakan dapat 

diubah menjadi pati dan gula, yang kemudian bisa digunakan untuk energi dan 

sebagian disimpan dalam jaringan sel sebagai lemak cadangan (Sugeng, 2003). 

Konsentrasi asam lemak bebas yang tinggi menghambat pencernaan serat kasar 

dan sebagai akibatnya menghasilkan proporsi asam asetat yang lebih sedikit, pada 

saat yang bersamaan jumlah substrat yang terfermentasi menurun (Soebarinoto et 

al., 1991).  

 

 

 

 



14 
 

Gambar 3. Metabolisme Lemak Dalam Rumen 

Bila lemak (trigliserida, glikolipida, fosfolipida) dikonsumsi oleh ternak 

ruminansia, maka ketika masuk ke dalam rumen, akan terjadi dua proses besar 

yaitu proses hidrolisis ikatan ester dalam lemak yang berasal dari pakan dan 

proses biohidrogenasi asam lemak yang tidak jenuh yang terjadi setelah lemak 

dihidrolisis menjadi asam lemak bebas (Bauman dan Lock 2006). lemak bila 

dikonsumsi oleh ruminansia dan mengalami proses metabolisme di dalam rumen 

dan pasca rumen. Lemak yang masuk ke dalam rumen akan mengalami proses 

hidrolisis oleh bakteri rumen seperti Anaerovibrio lipolytica dan Butyrivibrio 

fibrisolvens yang akan mengeluarkan enzim lipase, galactosidase dan 

phospholipase (Doreau dan Chilliard 1997; Harfoot dan Hazlewood 1997). 


