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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Potong 

Ternak sapi potong adalah salah satu jenis ternak penghasil daging yang 

mempunyai nilai ekonomis tinggi dan penting artinya bagi kehidupan masyarakat, 

sebab ternak bisa menghasilkan berbagai macam produk guna mencukupi 

kebutuhan manusia, terutama sebagai bahan pangan berupa daging, disamping 

hasil ikutan lain seperti pupuk kandang, kulit dan tulang. (Luthan, 2009). 

2.2 Sapi Madura 

Sapi Madura adalah salah satu bangsa sapi asli Indonesia yang banyak 

didapatkan di Pulau Madura. Salah satu kelebihan sapi Madura adalah tahan 

terhadap kondisi pakan yang berkualitas rendah. Namun, ada kecenderungan 

bahwa mutu sapi Madura menurun produktivitasnya atau terjadi pergeseran nilai 

produktivitas dari waktu ke waktu. Sapi Madura tergolong sapi yang berukuran 

kecil. Tinggi sapi jantan berkisar 120 cm dan betina 105 cm. Sapi Madura 

berwarna merah coklat atau coklat tua dengan warna putih tanpa batas yang jelas 

di sekitar pantat. Warna putih juga ditemui pada daerah kaki serta sedikit di 

sekitar moncong. Bobot hidup berkisar 220 - 250 kg, dengan berat karkas berkisar 

50,96% - 51,72%. Libido sapi jantan sangat kuat namun, produksi semen agak 

rendah. Sapi jantan mempunyai rata-rata 1,0 - 1,3 ml per-ejakulasi dengan 

konsetrasi 409 juta spermatozoa. Pada sapi jantan, gumba berkembang dengan 

baik sedangkan sapi betina, gumba tidak tampak jelas. Tinggi gumba pada sapi 

jantan kelas I minimal 121 cm, kelas II minimal 110 cm dan kelas III minimal 105 
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cm. Tinggi gumba sapi betina kelas I minimal 108 cm, kelas II minimal 105 cm, 

kelas III minimal 102 cm. Sapi Madura jantan berumur 24-36 bulan sedangkan 

sapi betina berumur 18-24 bulan (Soeprapto, 2006). 

2.3 Total Mixed Ration  

 Total Mixed Ration (TMR) atau ransum komplit terdiri dari hijauan, dan 

konsentrat yang dicampur bersama–sama dengan kandungan nutrisi yang lengkap 

sesuai kebutuhan ternak, kemudian diberikan sebagai satu-satunya sumber pakan 

(Donna et al., 2013). Pemberian pakan dengan TMR dapat membantu ternak 

mencapai kinerja yang maksimal (Lammers, 2013). 

 Perbaikan mutu pakan yang dinilai sesuai adalah dengan menambahkan 

satu atau beberapa formula pada pakan yang bisa disebut pakan lengkap atau 

pakan komplit (Lammers, 2013). 

2.4 Silase Total Mixed Ration 

 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 dengan semi aerob (Ditjen 

PKH, 2012). Pembuatan silase ransum komplit merupakan salah satu trobosan 

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 PKH, 2012) 

diantaranya adalah: 

1. Lebih mudah dalam pembuatanya. 
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2. Kandungan gizi yang dihasilkan juga lebih tinggi, dapat memenuhi 70-90 

% kebutuhan gizi ternak sapi. 

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

ternak (palatable).        

2.5 Komposisi Kimia Silase 

 Kualitas silase dicapai ketika asam laktat sebagai asam yang dominan 

diproduksi. Menunjukkan fermentasi asam yang efesien  ketika penurunan pH 

silase terjadi dengan cepat. Semakin cepat fermentasi terjadi, semakin banyak 

nutrisi yang dikandung silase dapat dipertahankan (Schroeder, 2013). 

 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Silase Ransum Komplit 

Kandungan Nutrien Komposisi (%BK) 

Abu 

Protein Kasar 

Serat Kasar 

Lemak Kasar 

BETN 

Kalsium 

Phospor 

TDN 

9,07 

17,54 

23,34 

0,71 

50,02 

3,47 

3,15 

60,45 

Sumber: Yusmadi dkk, 2008 

 

 Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas silase antara lain kandungan 

air dan gula pada bahan baku pakan, kondisi anaerobik saat fermentasi terjadi, dan 

adanya bakteri asam laktat. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan 

kualitas silase dapat dilihat dari kecepatan fermentasi asam laktat oleh bakteri 

asam laktat dan konsentrasi kandungan asam laktat yang dihasilkan. Konsentrasi 
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kandungan asam laktat yang semakin banyak akan menurunkan pH yang dapat 

menekan pertumbuhan jamur, sehingga meningkatkan kualitas silase (Ohmomo et 

al., 2002). 

2.6 Hijauan 

Pemberian pakan yang baik diberikan dengan perbandingan 60 : 40 (dalam 

bahan kering ransum), apabila hijauan yang diberikan berkualitas rendah 

perbandingan itu dapat menjadi 55 : 45 dan hijauan yang diberikan berkualitas 

sedang sampai tinggi perbandingan itu dapat menjadi 64 : 36 (Siregar, 2001). 

Hijauan yang diberikan berupa rumput gajah (Penisetum purpureum) serta 

jerami padi dan jerami jagung. Rumput gajah yang diberikan terlebih dahulu 

dipotong-potong sepanjang 5 cm dengan menggunakan mesin “chooper”. Hijauan 

yang dipotong-potong sepanjang 3-5 cm dapat meningkatkan kecernaan hijauan 

tersebut. Jerami padi dan jerami jagung diberikan hanya pada musim kemarau. 

Jerami padi dan jerami jagung diberikan setelah mengalami proses silase. Sistem 

pemberian hijauan tersebut akan meningkatkan kualitas proporsi antara produk 

asam lemak konjugasi dan asam lemak omega 3 serta meningkatkan kandungan 

lemak pada daging (Valvo et al., 2005). 

Rumput Gajah adalah salah satu tanaman yang mempunyai potensi dijadikan 

sumber biomasa pada energi terbarukan. Namun, produksi hijauan rumput Raja 

duakali lipat dari produksi rumput Gajah yaitu 200 sampai 250 ton rumput segar 

per tahun (Rukmana, 2005). 
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2.7 Konsentrat 

 Konsentrat adalah bahan pakan yang mengandung serat kasar kurang dari 

18%, berasal dari biji- bijian, hasil produk ikutan pertanian atau dari pabrik dan 

umbi- umbian. Bekatul dalam susunannya mendekati analisis dedak halus, akan 

tetapi lebih sedikit mengandung selaput putih dan bahan kulit, di dalam bekatul 

juga tercampur pecahan halus dari menir. Kandungan nutrien dari bekatul adalah 

15% air, 14,5% PK, 48,7% bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN), 7,4% SK, 7,4% 

LK dan 7,0 % abu, kadar protein dapat dicerna 10,8% dan Martabat pati (MP) = 

70 (Sutama, 2007). 

 Konsentrat adalah pakan tambahan yang diberikan untuk melengkapi 

kekurangan nutrien atau zat gizi yang terdapat dalam hijauan yang mengandung 

serat kasar yang lebih sedikit dan terdiri dari karbohidrat, protein dan lemak lebih 

banyak sehingga penampilan produksi ternak lebih baik. Pakan konsentrat sebagai 

sumber protein (mengandung protein kasar lebih dari 20 persen) pada umumnya 

berasal dari biji-bijian leguminosa (kacangkacangan) maupun bungkilnya. 

Sebagai contoh ampas tahu, bungkil kedelai, bungkil kacang, bungkil biji kapok, 

bungkil kelapa, ampas kecap dan lainnya, sedangkan pakan konsentrat sumber 

energi (mengandung TDN lebih dari 65 persen) contohnya adalah ketela pohon, 

dedak jagung , pollard, onggok, bekatul, tetes, dan lain-lain. Pada umumnya 

pakan ternak ruminansia dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu hijauan 

dan konsentrat. Hijauan ditandai dengan jumlah serat kasar yang relatif lebih 

banyak atau bahan tidak tercerna relatif tinggi. Jenis pakan hijauan antara lain 

hay, silase, rumputrumputan, leguminosa dan limbah pertanian (jerami padi, 

pucuk tebu dan jerami jagung) (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2001) 
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Menurut Koddang (2008) bahwa tingkat pemberian konsentrat 

berpengaruh sangat nyata terhadap daya cerna bahan kering ransum pada sapi 

Madura jantan yang mendapatkan rumput Raja (Pennisetum purpurephoides) 

secara ad libitum. Semakin tinggi tingkat pemberian konsentrat disertai dengan 

meningkatnya daya cerna ( BK ) ransum. 

2.8 Konsumsi Pakan  

 Ternak ruminansia yang normal (tidak dalam keadaan sakit/ sedang 

berproduksi), mengkonsumsi pakan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan 

kebutuhannya untuk mencukupi hidup pokok. Kemudian sejalan dengan 

pertumbuhan, perkembangn serta tingkat produksi yang dihasilkannya, konsumsi 

pakannya pun akan meningkat pula. Tinggi rendah konsumsi pakan pada ternak 

ruminansia sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal (lingkungan) dan faktor 

internal atau kondisi ternak itu sendiri ( Prihatman, 2000). 

 Pemberian pakan merupakan salah satu faktor yang menentukan  

berhasilnya suatu usaha peternakan sapi potong. Tingkat kecukupan pakan 

diperoleh dengan cara membandingkan konsumsi pakan yang telah dianalisis 

dengan kebutuhan konsumsi berdasarkan National Research Council (NRC). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sapi-sapi yang berbobot badan sedang dan 

besar kekurangan bahan kering dan energi sedangkan sapisapi yang berbobot 

badan kecil mengalami kelebihan energi, namun kekurangan bahan kering ( 

Muhyi, 2004). 

Tingkat protein yang lolos degradasi rumen akan mempengaruhi konsumsi 

BK, semakin tinggi tingkat protein yang lolos degradasi rumen akan menurunkan 

konsumsi BK ransum. Hal tersebut ditunjukkan oleh penggunaan protein yang 
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lolos degradasi rumen sebesar 31, 43, 50 dan 55% yang mengakibatkan 

penurunan konsumsi BK ransum berturut-turut adalah 6; 5; 4,8 dan 4,4 kg/hari, 

(Cit Hanifa, 2005).  

2.9 Kecernaan Nutrisi Sapi Potong 

 Ruminansia memiliki kemampuan mencerna selulosa menjadi sumber 

energi melalui proses fermentasi oleh mikroba selulolitik yang terdapat dalam 

rumen. Tiga spesies bakteri selulolitik yang bekerja dalam mendegradasi selulosa 

terdiri dari Ruminococcus flavifaciens,Fibrobacter succinogenes dan 

Ruminococcus albus, bakteri tersebut akan mencerna selulosa dengan produk 

akhir suksinat dan asetat (Chen dan Weimer, 2001). 

 Degradasi serat kasar didalam rumen terjadi karena proses hidrolisis 

komponen dinding sel oleh aktivitas mikroba, protozoa maupun enzim yang 

bersifat selulolitik (Suhartanto et al., 2000). Adanya aktivitas mikroba selulolitik 

mampu menghidrolisis serat kasar yang terdapat dalam rumen menjadi VFA. 

(Promkot et al., 2007). Produk kecernaan mikroba dalam rumen terdiri dari VFA, 

asetat, propionat dan butirat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh hewan 

inang. Kecernaan oleh mikroba selulolitik berkorelasi positif dengan tingkat 

degradasi nutrient dalam rumen. 

 Kecernaan ruminansia dapat ditentukan dengan menggunakan ternak 

secara langsung. Kecernaan pakan ditetapkan berdasarkan jumlah bahan pakan 

yang dimakan dikurangi jumlah tinja (feses) yang dikeluarkan, demikian jga 

dengan nutrien yang dicerna. Penetapan kecernaan secara in vivo dilakukan 

dengan menggunakan metode koleksi total atau total collection yang dibagi 

menjadi tiga periode yaitu periode adaptasi kandang dan pakan, periode 
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pendahuluan, dan periode koleksi data masing – masing selama tujuh hari. Priode 

adaptasi dan priode pendahuluan ada kalanya dijadikan satu sehingga tidak ada 

batasan yang nyata. Koleksi data meliputi konsusmsi selama 24 jam dari pukul 

8.00 sampai pukul 8.00 pada hari berikutnya (Susanti dkk., 2007).        

2.9.1 Kebutuhan Bahan Kering 

 Kecernaan bahan kering pada ruminansia menunjukkan tingginya zat 

makanan yang dapat dicerna oleh mikroba dan enzim pencernaan pada rumen. 

Semakin tinggi persentase kecernaan bahan kering suatu bahan pakan, 

menunjukkan bahwa semakin tinggi pula kualitas bahan pakan tersebut. 

Kecernaan yang mempunyai nilai tinggi mencerminkan besarnya sumbangan 

nutrien tertentu pada ternak, sementara itu pakan yang mempunyai kecernaan 

rendah menunjukkan bahwa pakan tersebut kurang mampu menyuplai nutrien 

untuk hidup pokok maupun untuk tujuan produksi ternak (Yusmadi, 2008).  

 Nilai kecernaan bahan kering lebih rendah dibanding kan dengan nilai 

kecernaan bahan organik. Hal ini dikarenakan pada bahan organik tidak 

mengandung abu, sedangkan pada bahan kering masih terdapat kandungan abu 

(Fathul et al., 2010). 

2.9.2 Kebutuhan Bahan Organik 

 Kecernaan bahan organik erat kaitannya dengan kecernaan bahan kering, 

karena sebagian bahan kering adalah bahan organik yang terdiri atas protein kasar, 

lemak kasar, serat kasar dan BETN. Kecernaan bahan organik menunjukkan 

jumlah nutrien seperti lemak, karbohidrat dan protein yang dapat dicerna oleh 

ternak (Elita, 2006).  
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 Nilai kecernaan bahan organik lebih tinggi dibanding dengan nilai 

kecernaan bahan kering, hal ini disebabkan karena pada bahan kering masih 

terdapat kandungan abu, sedangkan pada bahan organik tidak mengandung abu, 

sehingga bahan tanpa kandungan abu relatif lebih mudah dicerna. Kandungan abu 

memperlambat atau menghambat tercernanya bahan kering ransum. Peningkatan 

kecernaan bahan organik dikarenakan kecernaan bahan kering juga meningkat. 

Adanya peningkatan kandungan protein kasar akan menyebabkan meningkatnya 

aktivitas mikrobia rumen, digesti terhadap bahan organik (Fathul et al., 2010). 


