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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara agraris mempunyai potensi sumber daya alam 

yang sangat mendukung keberlangsungan usaha peternakan sapi potong. Usaha 

penggemukan sapi akhir-akhir ini semakin berkembang, Hal ini ditandai dengan 

semakin banyaknya masyarakat maupun daerah yang mengusahakan 

penggemukan sapi. Permintaan pangan hewani asal ternak, kususnya daging dari 

waktu ke waktu cenderung meningkat sejalan dengan pertambanan jumlah 

penduduk, pendapatan, kesadaran gizi, dan perbaikan tingkat pendidikan. 

Sementara itu, pasokan sumber protein hewani terutama daging masih belum 

dapat mengimbangi meningkatnya jumlah permintaan dalam negeri. 

Permasalahan yang sering dihadapi dalam sektor peternakan sapi potong 

di Indonesia adalah ketersediaan pakan hijauan yang fluktuatif. Di musim hujan, 

produksi hijauan cukup melimpah, sedangkan di musim kemarau produksi hijauan 

di Indonesia terus menurun. Kekurangan hijauan pakan saat ini telah terjadi di 

beberapa daerah dan masalah ketersediaan hijauan merupakan salah satu masalah 

yg belum teratasi secara tepat. Kekurangan hijauan segar pada musim kemarau 

mendorong peternak untuk memberikan pakan hijauan kualitas rendah pada 

ternaknya sehingga mengakibatkan produktifitas ternak terganggu. Hal ini dapat 

dilihat dari lambatnya pertumbuhan yang dipengaruhi oleh minimnya tingkat 

konsumsi  pakan ternak akibat pemberian pakan hijauan kualitas rendah. 
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Peningkatan produktifitas sapi potong dapat dilakukan melalui upaya 

perbaikan kualitas pakan ternak yang mencukupi kebutuhan nutrisi untuk 

pertumbuhan bobot badan (BB). Teknologi tepat guna yang dinilai mampu 

mengatasi permasalahan kekurangan hijauan di Indonesia adalah pakan komplit 

Total Mixed Ration (TMR) dan silase. Pakan komplit adalah pakan dengan 

kandungan nutrisi lengkap sesuai dengan kebutuhan ternak, yang terdiri dari 

hijauan dan bahan tambahan lainya kemudian dicampur dengan komposisi 

tertentu yang telah disesuaikan (Donna et al.,2013). Bahan baku yang umum 

digunakan sebagai bahan TMR adalah hasil pertanian beserta limbah ikutanya. 

Sedangkan silase adalah pakan hijauan yang diawetkan melalui proses fermentasi 

secara anaerob (ensilase) oleh aktivitas bakteri asam laktat (Santoso dkk.,2011). 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh pemberian pakan TMR dan silase TMR terhadap konsumsi dan 

kecernan BK dan BO. Sehingga pemberian pakan dengan kualitas nutrisi tinggi 

melalui penerapan teknologi TMR dan silase TMR diharapkan mampu menjadi 

solusi permasalahan ketersediaan pakan hijauan. 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana pengaruh pemberian TMR dan silase TMR terhadap konsumsi 

dan kecernaan Bahan Kering (BK) serta Bahan Organik (BO) pada sapi potong 

Madura ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian TMR dan silase TMR terhadap 

konsumsi dan kecernaan Bahan Kering (BK) serta Bahan Organik (BO) pada sapi 

Madura. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat langsung dari hasil penelitian diharapkan dapat diaplikasikan oleh 

peternak untuk meningkatkan kualitas pakan melalui rekayasa formula bahan 

pakan ternak sapi potong Madura. 

 


