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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Manajemen Pedet 

Masa  depan  suatu  peternakan  sapi  perah  tergantung  pada  program 

pembesaran  pedet  maupun  dara  sebagai replacement  stock  untuk  dapat 

meningkatkan produksi susu. Pemeliharaan pedet yang baru lahir, pemberian pakan  

dan  minum,  perkandangan  serta  penanganan  kesehatan  perlu diperhatikan dengan 

baik, mengingat angka kematian pedet yang cukup tinggi pada  empat  bulan  pertama  

setelah  pedet  lahir. Daerah  tropis  rata – rata persentase  kematian  pedet  dibawah  

umur  tiga  bulan  mencapai  20%  bahkan bisa mencapai 50%. Kematian sapi perah 

tertinggi adalah selama masih pedet sejak lahir sampai umur 3 bulan. Agar kematian 

pedet dapat dikurangi,danpedet tumbuh menjadi sapi yang baik, maka diusahakan 

pedet pada waktu lahir harus sehat dan kuat, maka perawatan pedet dapat dimulai 

sejak pedet masih di dalam kandungan dalam bentuk janin (Soetarno, 2003). 

Pemeliharaan pedet memerlukan perhatian dan ketelitian yang tinggi 

disbanding dengan pemeliharaan sapi dewasa. Hal ini disebabkan karena kondisi 

pedet yang masih lemah sehingga bisa menimbulkan angka kematian yang tinggi. 

Kesalahan dalam pemeliharaan pedet bisa menyebabkan pertumbuhan pedet 

terhambat dan tidak maksimal (Siregar,2003). Pemisahan pedet bisa dilakukan 

langsung setelah 24 jam untuk pedet yang sehat dan untuk pedet yang kurang sehat 

setelah lahir maka dibiarkan hingga umur 2 sampai dengan 3 hari bersama induknya. 

Pedet yang baru saja lahir sering mengalami mati lemas, akibat pada saat lahir 

mulut dan lubang hidungnya tertutup lendir. Lendir yang menutup lubang hidung 

harus secepatnya dibersihkan. Tubuh pedet dapat disiram dengan air dingin atau 

lidahnya ditarik supaya pedet dapat bernafas dengan normal. Jika dengan usaha 

tersebut juga belum berhasil, maka perlu diusahakan nafas buatan dengan cara 

membaringkan pedet kemudian dilakukan massage sampai pada anggota kaki. 

Kemudian setelah pedet dapat benafas dengan normal maka diusahakan untuk ditaruh 

di tempat yang aman dan segera memberikannya kolostrum (Anonimus, 2005). 
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Kolostrum sangat diperlukan oleh anak sapi yang baru lahir, karena banyak 

mengandung antibodi, protein, vitamin-vitamin (terutama vitamin A, B, C, D, E) dan 

mineral yang mempunyai peran yang sangat penting bagi pedet. Kolostrum juga 

mempunyai sifat mencahar yaitu kolostrum berfungsi untuk menggertak alat 

pencernaan pedet untuk mengeluarkan feses yang pertama yang disebut mekonium 

yang tertimbun di dalam usus dan untuk memacu alat pencernaan anak sapi supaya 

bekerja dengan baik. Sekurang kurangnya anak sapi harus mendapat kolostrum 

selama 3 hari (Akoso, 2007). Pedet tropik umur 2 bulan, mengonsumsi konsentrat  

sebesar 0,45 kg tiap hari, sedangkan pada umur 3 bulan makan sebanyak, 0,70 kg 

makanan konsentrat tiap hari. Pedet bila disapih pada umur tiga bulan dan tumbuh 

dengan baik pedet akan mengonsumsi pakan sebanyak 1,4-1,8 kg. ( Reksohadiprojo,  

2008). 

Kandang pedet bahannya disesuaikan dengan kondisi setempat serta 

kemampuan keuangan, dan kandang tersebut dapat dipindah-pindahkan (praktis) serta 

untuk memudahkan pengawasan pedet. Kandang pedet harus selalu bersih, kering, 

cukup sinar matahari dan sirkulasi udaranya baik. Kandang diberi alas, misalnya 

jerami yang kering dan bersih. Untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, alas 

kandang yang kotor harus diganti (Akoso, 2007) 

Susu atau pakan cair lainnya dari ember dapat  diminum oleh pedet, sehingga 

pedet dapat diajari terlebih dahulu. Caranya, mula-mula keempat jari tangan kiri 

dimasukkan ke dalam mulut pedet agar diisap, dengan tidak melepaskan jari yang 

diisap, pedet dipandu terus sampai tangan kiri itu dicelupkan ke dalam air susu atau 

pakan cair di dalam ember yang dipegang dengan tangan kanan. Setelah itu, jari 

tangan dilepaskan perlahan-lahan dan pedet tetap meminum susu dari ember tersebut 

(Santosa, 2005). 

 

2.2  Hijauan Makanan Ternak 

Sugeng  (2000)  menyatakan  bahwa  hijauan  merupakan  semua bahan  

pakan  yang  berasal  dari  tanaman  atau  tumbuh-tumbuhan  berupa daun-daunan,  

batang,  ranting,  dan  bunga.  Biasanya  hijauan  mengandung serat kasar tinggi. 
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Jenis pakan hijauan ini antara lain : hay, silase, rumputrumputan,  leguminosa  dan  

limbah  pertanian,  misal  :  jerami  padi,  pucuk tebu, dan daun jagung. Hijauan  

termasuk  pakan  kasar,  yakni  bahan  pakan  yang  berserat kasar  tinggi.  Ternak  

ruminansia  seperti  sapi  akan  mengalami  gangguan pencernaan bila kandungan 

serat kasar dalam ransum rendah. Kandungan serat kasar yang diperlukan ternak sapi 

minimal 13 % dari bahan kering di dalam ransum (Sugeng, 2000). Peranan hijauan 

tidak dapat digantikan  seluruhnya  dengan  pakan  penguat  yang  kandungan  serat 

kasarnya relatif rendah. 

Hijauan makanan ternak sangat besar peranannya, tidak saja berfungsi sebagai 

pengenyang tapi juga sebagai sumber gizi meliputi protein, energi, vitamin, dan 

mineral, juga berguna sebagai penutup tanah untuk mencegah erosi (Susetyo, 2010).  

( Reksohadiprodjo., 2008) menyatakan bahwa banyak dari rumput-rumputan yang 

sesuai untuk daerah tropik yang lembab mempunyai daya pertumbuhan yang tinggi, 

kelemahannya sukar untuk dapat dipertahankan nilai makanan yang tetap tinggi, 

karena semakin tua umur rumput tersebut, makin berkuranglah kadar proteinnya, 

sedangkan serat kasar semakin tinggi. Masalah hijauan makanan ternak saat ini 

merupakan masalah yang memerlukan penanganan segera, mengingat makin 

berkembangnya peternakan di Indonesia. Sumber hijauan makanan ternak umumnya 

berasal dari sisa hasil pertanian, ladang, pematang sawah, hutan, dan lahan perairan. 

Penyebab kualitas makanan ternak yang diberikan sangat rendah, padahal dilihat dari 

segi nilai gizinya rumput lapangan bergizi rendah dibandingkan dengan rumput 

unggul. 

 Hijauan sangat diperlukan bagi ternak ruminansia karena lebih dari 60% 

makanan yang dikonsumsi berasal dari hijauan, baik dalam bentuk segar maupun 

bentuk kering (Nurhayati dan Siregar, 2011). Susetyo ( 2010) menyatakan bahwa 

hijauan sangat diperlukan oleh ternak ruminansia, karena 74-94% makanan yang 

dikonsumsi berasal dari hijauan, baik dalam bentuk segar maupun dalam bentuk 

kering. Hijauan memegang peranan penting karena hijauan mengandung hampir 

semua zat yang diperlukan ternak dan diberikan dalam jumlah yang besar. Semuanya 

dapat dibuktikan, bahwa ternak yang diberikan makanan hijauan sebagai makanan 
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tunggal masih bisa mempertahankan hidupnya, bahkan tumbuh dengan baik dan 

berkembangbiak (AAK, 2009). 

2.3 Perkandangan 

Kegunaan  kandang  sapi  khususnya  di  daerah  tropis  antara lain untuk 

melindungi sapi dari derasnya air hujan, kencangnya angin dan  dinginnya  udara  

malam  hari  terutama  didaerah  pegunungan, panasnya  sinar  matahari  pada  siang  

hari  serta  keamanan  dari gangguan  binatang  buas  dan  pencurian. Cuaca  di 

daerah  tropis  yang  kurang  bersahabat,  kandang  memerlukan  atap untuk  peneduh  

yang  dapat  menahan  air  hujan  dan  panasnya  sinar matahari  di  siang  hari,  untuk  

melindungi  gangguan  binatang buas, pencurian dan udara dingin di daerah 

pegunungan (Sugeng, 2000). 

Kandang merupakan tempat tinggal ternak sepanjang waktu, sehingga 

pembangunan kandang sebagai salah satu faktor lingkungan hidup ternak, harus bisa 

menjamin hidup yang sehat dan nyaman (Sugeng, 2000). Dikatakan juga oleh Siregar 

(2003) bahwa dengan kandang, pengamatan terhadap pencuri sapi akan lebih terjaga, 

selain itu kandang yang di bangun harus dapat menunjang peternak baik dalam segi 

ekonomis maupun segi kemudahan dalam pemeliharaan ternak. Sehingga di 

Harapkan dengan adanya bangunan kandang ini sapi tidak berkeliaran di sembarang 

tempat dan kotorannya pun dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin (Sugeng, 

2000).  

Pengaturan ventilasi sangat penting untuk dicermati. Dinding kandang dapat 

dibuka dan ditutup, sehingga sebaiknya pada siang hari dibuka dan pada malam hari 

ditutup. Kandang di dataran rendah dibangun lebih tinggi dibandingkan dengan 

kandang di dataran tinggi atau pegunungan. Bangunan kandang yang dibuat tinggi 

akan berefek pada lancarnya sirkulasi udara di dalamnya. Daerah dataran tinggi, 

bangunan kandang dibuat lebih tertutup, tujuannya agar suhu di dalam kandang lebih 

stabil dan hangat (Sarwono dan Arianto, 2002 ).  
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Kontruksi kandang pedet berbeda dengan kandang sapi dewasa, terutama 

mengenai perlengkapan dan ukuran luas kandang. Kandang pedet dapat dibedakan 

antara kandang individual dan kelompok. 

a. Kandang pedet individual  

Setiap ruangan kandang cukup dipisahkan dengan sekat – sekat yang berasal 

dari bahan besi atau pipa – pipa bulat, ataupun bambu dan kayu yang dibentuk 

sedemikian rupa sehingga tidak melukai kulit pedet, tinggi penyekat cukup satu 

meter. Ukuran kandang individu untuk pedet umur 0 sampai dengan 4 minggu adalah 

0, 75 x 1, 5 m dan umur 4 sampai dengan 8 minggu 1,0 x 1,8 m ( Anonimus., 2005 ). 

b. Kandang pedet kelompok 

Pedet yang sudah besar dapat dimasukkan atau dipelihara dalam kandang 

kelompok yang juga dilengkapi dengan tempat pakan dan minum secara individual 

sehingga mereka mendapatkan pakan dan minuman secara merata dan tidak 

terganggu satu sama lain. Pedoman ukuran atau kapasitas kandang kelompok untuk 

pedet umur 4 sampai dengan 8 minggu adalah 1 m/ekor, dan umur 8 sampai dengan 

12 minggu adalah 1,5 m/ ekor. Ketinggian dinding keliling 1 meter. Setiap kelompok 

sebaiknya tidak melebihi 4 ekor. Karena dapat menekan penyebaran penyakit, 

terutama scours (Sugeng, 2000).  

Ternak sapi yang tinggal di dalam kandang merasa nyaman, maka kontruksi 

kandang harus dibangun sesuai dengan hukum alam. Seperti diketahui bahwa hukum 

alam tidak bisa diubah, melainkan peternaklah yang bisa menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan (Reksohadiprodjo, 2008). Menurut konstruksinya kandang sapi perah 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu kandang tunggal yang terdiri satu baris dan 

kandang ganda yang terdiri dari dua baris yang saling berhadapan (Head to Head ) 

atau berlawanan (Anonimus, 2005).  

Bahan atap kandang dapat digunakan asbes, seng, genting, daun ijuk, daun 

alang-alang dan lain-lain. Sudut kemiringan atap untuk sapi perah 30º. Bahan lantai 

kandang dibuat dari beton kasar dengan kemiringan 5º, bahan lantai kandang berupa 

beton (Siregar, 2003). Bahan atap kandang yang ideal di daerah tropis adalah genting 

,karena genting mudah didapat, tahan lama, dan antara genting terdapat celah-celah 



9 
 

sehingga sirkulasi udara cukup baik. Kelemahan dari genting adalah harganya yang 

cukup mahal jika dibandingkan dengan daun ijuk. Perlengkapan kandang yang harus 

disediakan adalah tempat pakan dan tempat minum (Sugeng, 2003). Tempat pakan 

dan tempat minum dapat dibuat dari tembok beton yang bentuknya dibuat cekung 

dengan lubang pembuangan air pada bagian bawah, atau bisa juga tempat pakan 

terbuat dari papan atau kayu dan tempat minum menggunakan ember (Siregar, 2003). 

Menurut Sugeng (2003) kandang harus dilengkapi dengan peralatan kebersihan 

seperti sekop, sapu lidi, sikat, selang air, ember dan kereta dorong. 

 

2.4 Bakteri L. Plantarum 

Bakteri Lactobacillus plantarum adalah bakteri asam laktat dari famili 

Lactobacilliceae  dan  genus Lactobacillus.  Bakteri ini  bersifat  Gram  positif, non 

motil, dan berukuran 0,6-0,8 μm x 1,2-6,0 μm. Bakteri ini memiliki sifat antagonis 

terhadap mikroorganisme penyebab kerusakan makanan seperti Staphylococcus 

aureus, Salmonella, dan Gram negatif (Buckle et al., 1987). Lactobacillus plantarum 

bersifat toleran terhadap garam, memproduksi asam dengan cepat dan memiliki pH 

ultimat 5,3 hingga 5,6 (Buckle dkk., 1987). 

Bakteri L. plantarum umumnya lebih tahan terhadap keadaan asam dan oleh 

karenanya menjadi lebih banyak terdapat pada tahapan terakhir dari fermentasi tipe 

asam laktat. Bakteri ini sering digunakan dalam fermentasi susu, sayuran, dan daging 

(sosis). Fermentasi dari L. plantarum bersifat homofermentatif sehingga tidak 

menghasilkan  gas. 

Bakteri L. Plantarum penghasil hidrogen peroksida tertinggi dibandingkan 

bakteri asam laktat lainnya dan juga menghasilkan bakteriosin yang merupakan 

senyawa protein yang bersifat bakterisidal (James dkk., 1992). Lactobacillus 

plantarum dapat memproduksi bakteriosin yang merupakan bakterisidal bagi sel 

sensitif dan dapat menyebabkan kematian sel dengan cepat walaupun pada 

konsentrasi rendah. Bakteriosin yang berasal dari L. plantarum dapat menghambat 

Staphylococcus aureus dan bakteri Gram negatif (Branen dan Davidson, 1993). L. 
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plantarum mempunyai kemampuan untuk menghasilkan bakteriosin  yang 

berfungsi  sebagai zat antibiotik  (Jenie dan Rini, 1995). 

  

2.5 Total Mixed Ration 

Pakan ternak ruminansia tersusun atas 2 bagian utama, yaitu konsentrat dan 

hijauan. Konsentrat merupakan bahan pakan yang mengandung banyak zat makanan 

mudah tercerna seperti protein dan energi tetapi kandungan seratnya rendah. 

Konsentrat mempunyai pengaruh yang nyata terhadap kemampuan penampilan 

genetik dalam meningkatkan produksi susu serta memungkinkan sapi lebih banyak 

memanfaatkan bahan pakan. Bahan pakan berserat sangat penting artinya bagi ternak 

ruminansia untuk menjaga stabilitas kondisi rumen. Penyediaan pakan berserat dalam 

jumlah yang cukup akan dapat mencegah terjadinya gangguan metabolik  pada sapi 

perah, termasuk penurunan bahan kering tercerna, persentase lemak susu, 

displasemen abomasum, peningkatan kejadian para keratosis rumen, laminitis, dan 

Sidosis. Aspek nutrisi dan pakan ternak ruminansia seperti pada komoditi ternak  

potong telah mengalami perkembangan dengan penyediaan pakan dalam bentuk 

pakan komplit (complete feed). 

Pakan konsentrat adalah pakan yang memiliki kandungan serat kasar relatif 

rendah dan mudah dicerna. Bahan pakan penguat ini meliputi bahan pakan yang 

berasal dari biji-bijian seperti jagung giling, menir, hasil ikutan pertanian seperti 

dedak, bekatul dll. Fungsi pakan penguat ini adalah meningkatkan dan memperkaya 

nilai gizi pada bahan pakan lain yang nilai gizinya rendah, sehingga sapi yang sedang 

tumbuh ataupun yang sedang dalam periode penggemukan membutuhkan pakan 

konsentrat yang cukup (Sugeng, 2000). Konsentrat merupakan pakan tambahan yang 

diberikan untuk melengkapi kekurangan zat makanan yang terdapat pada hijauan 

sehingga penampilan produksi ternak lebih baik. Konsentrat pada sapi terdiri dari satu 

bahan atau campuran dari beberapa bahan pakan ternak. Bahan penyusun konsentrat 

sebaiknya mengandung protein kasar lebih dari 20 %. 

Pakan komplit (TMR) adalah campuran konsentrat dan hijauan menjadi suatu 

bentuk ransum tunggal. Dengan sistem ini akan terhindarkan seleksi pakan oleh 
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ternak dan dapat meningkatkan efisiensi dalam usaha peternakan ternak potong. 

Kondisi ini telah menjadi fenomena tersendiri yaitu peternak mempunyai alternatif 

efesiensi dalam manajemen penyediaan dan pemberian pakan. Fakta dilapang masih 

terdapat banyak kendala yang dihadapi untuk memaksimalkan peran pakan komplit 

untuk peningkatan produktivitas usaha peternakan ternak perah. Keberadaan pakan 

komplit diperlukan sebagai salah satu peningkatan manajemen pada usaha peternakan 

ternak potong termasuk ternak domba. Pada sisi lain, berbagai teknologi juga 

diperlukan untuk mempertahankan ketersediaan pakan, meningkatkan kualitas pakan 

dan mengoptimalkan fungsi kerja rumen sehingga produksi ternak di Indonesia dapat 

ditingkatkan. 

Pakan  komplit  (total  mixed  ration)  merupakan  suatu  strategi  pemberian 

pakan yang telah lama diterapkan, khususnya pada industri sapi perah. Teknologi 

pakan  lengkap  merupakan  teknik  pembuatan  pakan  dari  limbah  pertanian  dan 

limbah  agroindustri  melalui  proses  perlakuan  fisik  dan  suplementasi.  Proses 

pengolahannya  meliputi  pemotongan  untuk  merubah  ukuran  partikel  

bahan,pengeringan,  penggilingan/penghancuran,  pencampuran  antara  bahan  serat  

dan konsentrat yang berupa padatan maupun cairan, serta pengemasan produk akhir 

(Hardianto dkk, 2002). Penggunaan pakan komplit pada sapi yang sedang laktasi 

memang sangat relevan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan nutrisi (terutama 

energi) yang sangat  tinggi,  dan  pada  saat  yang  sama  mampu  menyumbang  

kebutuhan  serat (NDF)  yang  sangat  penting  bagi  stabilisasi  ekosistem  rumen.  

Pakan komplit  juga  lebih  menjamin  meratanya  distribusi  asupan  harian  ransum,  

agar fluktuasi kondisi ekosistem di dalam rumen diminimalisir (Tafajet dkk., 2007). 

Keuntungan pembuatan pakan lengkap antara lain meningkatkan efisiensi dalam  

pemberian  pakan  dan  menurunnya  sisa  pakan  dalam  palungan,  hijauan yang  

palatabilitas rendah setelah dicampur  dengan konsentrat dapat mendorong 

meningkatnya  konsumsi,  untuk  membatasi  konsumsi  konsentrat  (karena  harga 

konsentrat  mahal),  mudah  dalam  pencampuran  antara  konsentrat  dan  hijauan 

serta memudahkan ternak menjadi kenyang (Yani, 2001). Teknologi pakan lengkap 

dikembangkan dari dasar “self feeding,” yaitu ternak  diberi  kebebasan  memilih  
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pakan  sendiri  yang  sudah  disediakan  oleh peternak.  Selanjutnya  dikembangkan  

untuk  memproses  pakan  menjadi  bentuk yang  sederhana  dan  dikemas  untuk  

memudahkan  pemberiannya  dan  dapat menekan biaya operasional khususnya 

tenaga kerja. 

Pakan  komplit  merupakan  suatu  strategi  pemberian  pakan  yang  telah 

lama  diadopsi  pada  industri  sapi  perah,  namun  pada  usaha  produksi  pedet 

penggunaan pakan komplit sangat terbatas.  Prospek penggunaan pakan komplit pada  

pedet  sebenarnya  cukup  menjanjikan  baik  ditinjau  dari  aspek metabolisme  

maupun  dari  sudut  potensi  dan  optimalisasi  pemanfaatan sumberdaya  pakan  

berbasis  hasil  sisa  pertanian  dan  industri-agro.  Secara metabolik,  kebutuhan 

energi dan kapasitas organ cerna kambing pada dasarnya membutuhkan  jenis  pakan  

dengan  konsentrasi  nutrisi  yang  tinggi  sebagaimana karakteristik  pakan  komplit,  

hal  ini  terkait  dengan  ukuran  tubuh  yang  relatif kecil.  Taraf  penggunaan  pakan  

komplit  yang  umumnya  bersifat  kering  dapat menimbulkan  hypovolemia  yang  

merupakan  faktor  penginduksi  rendahnya konsumsi  pakan. Total sekresi  saliva  

juga  cenderung  menurun  dengan  pemberian  pakan  kering  dan berpotensi 

menimbulkan gangguan metabolik seperti parakeratosis, laminitis dan asidosis. 

Formula pakan yang mengandung antara hijauan dan kosentrat yang optimal. Taraf 

penggunaan bahan pakan inkonvensional yang palatabilitasnya relatif rendah dalam 

pakan komplit berkisar antara  15  –  60%.  Tinjauan  literatur  menunjukkan  bahwa  

penggunaan  hijauan dan konsentrat dalam pakan komplit pada pedet sangat beragam 

(0,25–0,30),  tergantung  kepada  tingkat  produksi  ternak  yang  diharapkan  

(Ginting, 2009). 

Teknologi dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk makanan manusia 

sudah dikenal sejak lama dan di dalam pakan ternak sudah mulai diperkenalkan di 

Indonesia. Bentuk penggunaan mikroorganisme dapat berupa probiotik (bakteri, 

jamur, atau campurannya), produk fermentasi atau produk ekstrak dari suatu proses 

fermentasi. Mikroorganisme murni atau campuran digunakan untuk pembuatan silase 

terutama jerami padi, untuk meningkatkan kualitas limbah pertanian misalnya limbah 

pabrik kelapa sawit atau untuk meningkatkan fungsi rumen. 
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Perkembangan teknologi pemanfaatan probiotik juga dapat diaplikasikan 

langsung dalam pakan ternak sehingga memberikan langkah efisiensi bagi peternak. 

Aspek ekonomis tetap menjadi prioritas terutama pada usaha peternakan rakyat  

dengan kapital terbatas. Kemampuan pembuatan pakan yang memanfaatkan sumber 

daya lokal, memberikan kemudahan dalam memperoleh jenis probiotik lokal akan 

semakin memberdayakan peternak. Solusi ini cukup logis karena beberapa jenis ragi 

lokal dapat menjadi alternatif dalam penyediaan probiotik dan hal ini mulai banyak 

diperkenalkan. 

2.6 Silase Total Mixed Ratio 

Prinsip pembuatan silase adalah fermentasi hijauan oleh bakteri yang 

menghasilkan asam secara anaerob. Bakteri pada proses tersebut memecah selulosa 

dan hemiselulosa menjadi gula sederhana. Sebagian lagi bakteri menggunakan gula 

sederhana tersebut menjadi asam asetat, laktat atau butirat. Proses fermentasi yang 

sempurna harus menghasilkan asam laktat sebagai produk utamanya, karena asam 

laktat yang dihasilkan akan berperan sebagai pengawet pada silase yang akan 

menghindarkan hijauan dari kerusakan atau serangan mikroorganisme pembusuk. 

Bagi ternak yang mengkonsumsi silase, asam laktat yang terkandung dalam silase 

akan digunakan sebaga sumber energi. 

Perlu diperhatikan pada proses fermentasi silase adalah mengupayakan 

secepat mungkin produksi asam sehingga akan semakin sedikit kehilangan nutrien 

yang terkandung pada hijauan yang dibuat silase, karena pada saat pembentukan 

asam ini terjadi kehilangan BK hijauan. BAL sangat diperlukan untuk menjamin 

keberhasilan pembuatan silase. Secara alami pada hijauan terdapat BAL yang hidup 

sebagai bakteri epifit, tetapi jumlahnya tidak dapat dipastikan mencukupi untuk 

mengendalikan proses fermentasi yang akan berlangsung. Oleh karena itu, untuk 

menghindarkan kegagalan fermentasi sangat dianjurkan untuk melakukan 

penambahan inokulan BAL agar fermentasi berlangsung dengan sempurna. 

Teknologi silase adalah teknologi fermentasi yang biasa digunakan untuk 

mengawetkan hijauan makanan ternak (Erowati, 2009). Silo adalah tempat pakan 
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silase dibawah tanah dan dengan berkembangnya teknologi maka bentuk silo dapat 

ditambahkan diatas tanah (Rismunandar, 2007). Perlu diperhatikan pada proses 

fermentasi silase adalah mengupayakan secepat mungkin produksi asam sehingga 

akan semakin sedikit kehilangan nutrien yang terkandung pada hijauan yang dibuat 

silase, karena pada saat pembentukan asam ini terjadi kehilangan BK hijauan. 

Kualitas silase tergantung pada nilai nutrien tanaman. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi nilai nutrien tanaman adalah umur hijauan atau umur kedewasaan saat 

tanaman tersebut dipotong . 

Salah satu tahapan dalam pengadaan bahan baku pakan yaitu pengadaan 

bahan baku harus dibeli dari pemasok bertanggung jawab disertai standar kualitas 

berdasarkan analisa independen (Pujaningsih, 2006). Penentuan jumlah bahan pakan 

yang harus dibeli perlu pertimbangkan berdasarkan banyak sedikitnya persediaan 

bahan di pasar, besarnya produksi ransum, ketersediaan dana, kemungkinan 

perubahan bahan pakan dan jumlah bahan yang dijual (Rasyaf, 1992). Kriteria umum 

pemilihan bahan pakan yaitu bahan pakan yang hendak dipilih terjamin 

kesinambungan dan ketersediaannya sepanjang musim atau dalam kurun waktu 

tertentu; menghindari bahan bahan yang mempunyai daya saing tinggi dengan 

manusia; kandungan nutrisi bahan sesuai system peternakan rakyat (Rasyaf, 1992). 

Citra mutu bahan maupun produk pakan dari suatu usaha atau industri yang sesuai 

dengan standar mutu yang ditegakkan melalui pengawasan mutu (quality control) 

yaitu pemeriksaan realisasi produksi, instruksi-instruksi yang dikeluarkan dan 

prinsip-prinsipnya dibandingkan dengan rencana yang telah disusun sebagai standar 

kualitas produk. 

Proses pembuatan silase dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : (a) cara 

kimia, cara ini sudah lama di tinggalkan karena pemberian bahan bahan kimia sering 

kali merusak pakaian petugas dan dinding silo; (b) cara biologis yaitu menciptakan 

kondisi anaerob di dalam silo dengan menambah bahan bahan pengawet yang kaya 

akan karbohidrat sebagai sumber energi bagi reaksi reaksi mikroba selama proses 

ensilase berlangsung. 
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Uji kualitas merupakan faktor penting pada bahan baku dan pakan, karena 

dengan uji kualitas maka dapat diketahui jenis atau macam bahan pakan yang sesuai 

keinginan, baik segi kandungan nutrisi bahan pakan maupun dari segifisiknya 

(Mujiman, 2002). Kartadisastra (2001) menyatakan pemeriksaan bahan baku dapat 

dilakukan dengan uji fisik, kimia dan biologi. Pemeriksaan secara fisik dilakukan 

dengan uji organoleptik menggunakan kepekaan pancaindera, pemeriksaan secara 

kimiawi dilakukan dengan menganalisa bahan pakan tersebut di laboratorium melalui 

analisis proksimat untuk mengetahui kandungan nutrisinya, sedangkan pemeriksaan 

secara biologis dilakukan dengan menggunakan ternak sebagai percobaan. 

Probiotik adalah pakan tambahan berupa mikroorganisme yang dapat 

memberikan pengaruh menguntungkan dengan cara mempertahankan dan 

memperbaiki keseimbangan mikroorganisme di dalam saluran pencernaan. Probiotik 

termasuk dalam kategori pakan fungsional karena memberikan pengaruh kesehatan 

pada inangnya (Roberfroid, 2000).  

Persyaratan utama mikroorganisme probiotik adalah bertahan hidup pada 

saluran pencernaan. Karakter BAL yang fakultatif anaerobik sangat cocok sebagai 

probiotik karena mampu hidup di saluran pencernaan dan memberikan pengaruh 

positif pada ternak. BAL pada ternak dapat mencapai saluran pencernaan diantaranya 

melalui pakan fermentasi. 

Pembuatan silase menggunakan inokulan L. plantarum telah rutin dilakukan 

dan digunakan pada penelitian IN- VIVO  pada pedet di kelompok penelitian kami. 

Hasil dari beberapa penelitian in vivo pada pedet menggunakan silase rumput gajah 

tanpa inokulan dan dengan inokulan tersebut menunjukkan adanya perbedaan 

konsumsi, populasi bakteri rumen dan konsentrasi. Peningkatan jumlah bakteri rumen 

secara total dan bakteri selulolitik terlihat pada pedet yang mengkonsumsi silase 

dengan inokulan tersebut. Perubahan konsentrasi pada masing-masing komponen 

terjadi pada awal periode pemberian silase (De Vuyst & Leroy, 2007). Sifat 

antimikroba yang nyata dari BAL adalah kemampuannya menurunkan pH dalam 

waktu singkat. 
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2.7 Kecernaan 

 

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. Percobaan pencernaan dikerjakan dengan mencatat jumlah 

pakan yang dikonsumi dan feses yang dikeluarkan dalam suatu hari (Tillman et al., 

1991). 

Kecernaan ditentukan oleh 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, sedangkan 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. 

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, 

pemasakan, dan lain-lain), jenis ternak, umur ternak, dan jumlah ransum (Tillman et 

al., 1991). 

2.8 Konsumsi Bahan Kering ( BK ) 

Bahan pakan merupakan bahan yang dapat dimakan dan dicerna oleh hewan 

ternak, terdiri atas dua komponen utama yaitu air dan bahan kering. Bahan kering 

dibagi lagi menjadi dua, yaitu bahan organik dan bahan anorganik. Bahan organik 
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terdiri atas karbohidrat, lemak, protein dan vitamin. Bahan anorganik terdiri atas 

mineral dengan berbagai unsur-unsurnya. Makanan yang dikonsumsi ternak sebelum 

siap dimanfaatkan oleh tubuh ternak terlebih dahulu harus mengalami perombakan. 

Bahan makanan tersebut dirombak melalui proses pencernaan yang berlangsung 

dalam saluran pencernaan. Pada kondisi normal, konsumsi bahan kering dijadikan 

ukuran konsumsi ternak. Konsumsi bahan kering bergantung pada banyak faktor, 

diantaranya adalah kecernaan bahan kering pakan, kandungan energi metabolis dan 

kandungan serat kasar. Bahan kering yang dikonsumsi dikurangi jumlah yang 

disekresikan merupakan jumlah yang dapat dicerna. Kualitas dan kuantitas bahan 

kering harus diketahui untuk meningkatkan kecernaan bahan makanan yang akan 

mempengaruhi jumlah konsumsi pakan. Kualitas dari bahan kering akan 

mempengaruhi kualitas bahan organik dan mineral yang terkandung dalam 

bahanpakan. Konsumsi bahan kering merupakan faktor penting untuk menunjang 

asupan nutrien yang akan digunakan untuk hidup pokok dan produksi (Anitasari, 

2005). 

Kecernaan bahan kering yang tinggi pada ternak ruminansia menunjukkan 

tingginya zat nutrisi yang dicerna terutama yang dicerna oleh mikroba rumen. 

Semakin tinggi nilai persentase kecernaan bahan pakan tersebut, berarti semakin baik 

kualitasnya. Kisaran normal bahan kering yaitu 50,7-59,7%. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecernaan bahan kering, yaitu jumlah ransum yang dikonsumsi. 

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai kecernaan bahan kering ransum adalah 

tingkat proporsi bahan pakan dalam ransum, komposisi kimia, tingkat protein 

ransum, persentase lemak dan mineral. Salah satu bagian dari bahan kering yang 

dicerna oleh mikroba di dalam rumen adalah karbohidrat struktural dan karbohidrat 

non struktural (Anitasari, 2005). 

2.9 Konsumsi Bahan Organik ( BO ) 

Bahan pakan adalah (bahan makanan ternak) adalah segalah sesuatu yang 

dapat diberikan kepada ternak baik yang berupa bahan organik maupun anorganik 

yang sebagian atau semuanya dapat dicerna tanpa mengganggu kesehatan ternak. 
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(Anonimus, 2005). Bahan pakan terdiri dari bahan organik dan anorganik. Bahan 

organik yang terkandung dalam bahan pakan, protein, lemak, serat kasar, bahan 

ekstrak tanpa nitrogen, sedang bahan anorganik seperti calsium, phospor, magnesium, 

kalium, natrium. Kandungan bahan organik ini dapat diketahui dengan melakukan 

analisis proximat dan analisis terhadap vitamin dan mineral untuk masing masing 

komponen vitamin dan mineral yang terkandung didalam bahan yang dilakukan di 

laboratorium dengan teknik dan alat yang spesifik. (Anonimus, 2005). 

 

2.10 Pengukuran Kecernaan dengan Metode In-Vivo 

Kecernaan in-ivo merupakan suatu cara penentuan kecernaan nutrient 

menggunakan hewan percobaan dengan analisis nutrient pakan dan feses (Tillman 

dkk. 2005). Anggorodi (2004) menambahkan pengukuran kecernaan atau nilai cerna 

suatu bahan merupakan usaha untuk menentukan jumlah nutrient dari suatu bahan 

yang didegradasi dan diserap dalam saluran pencernaan. Daya cerna merupakan 

persentse nutrient yang diserap dalam saluran pencernaan yang hasilnya akan 

diketahui dengan melihat selisih antara jumlah nutrient yang dikonsumsi dengan 

jumlah nutrient yang dikeluarkan dalam feses. 

Anggorodi (1994) menambahkan pengukuran kecernaan atau nilai cerna suatu 

bahan merupakan usaha untuk menentukan jumlah nutrient dari suatu bahan yang 

didegradasi dan diserap dalam saluran pencernaan. Daya cerna merupakan persentse 

nutrient yang diserap dalam saluran pencernaan yang hasilnya akan diketahui dengan 

melihat selisih antara jumlah nutrient yang dikonsumsi dengan jumlah nutrient yang 

dikeluarkan dalam feses ( Church dan Pond, 1988 )  


