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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sapi Peranakan FH 

Pedet PFH jantan merupakan hasil dari perusahaan sapi perah yang tidak 

digunakan dan dijual sebagai sapi potong. Produktivitas sapi PFH dinyatakan 

lebih baik dari pada sapi PO (Sarwono dan Arianto, 2004), yang ditunjukkan oleh 

pertambahan berat badan hidup harian (PBBHH) sapi PFH yang lebih tinggi (1,3 

kg) dibandingkan dengan sapi PO (0,47 – 0,81 kg). 

Sapi ini memiliki ciri-ciri warna bulu hitam dengan bercak putih pada dahi 

dan terdapat warna putih berbentuk segitiga. Bagian ujung ekornya berwarna 

putih, dan tanduknya pendek melengkung kedepan. Sapi ini biasanya lambat 

mencapai dewasa kelamin jenis sapi ini biasanya dikawinkan pertama kali saat 

berumur 15-18 bulan. Bobot anak sapi PFH yang baru dilahirkan mencapai 43 kg 

(Ahira, 2007). 

  

2.2.Pakan Komplit Toal Mixed Ration (TMR) 

Pakan TMR dengan kandungan nutrisi yang sesuai dengan kabutuhan 

ternak. Menurut Schroeder and Park (1997) menyatakan bahwa ransum komplit 

dibuat dari campuran ransum total yang terbentuk dengan menimbang nutrisi 

bahan dan memadukan semua bahan-bahan pakan yang dapat menyediakan 

kecukupan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak. Setiap bagian yang dikonsumsi 

dapat menyediakan nutrisi (energi, protein, serat, mieral dan vitamin) yang 

dibutuhkan oleh ternak. Komposisi pakan TMR yaitu dedak padi, bungkil kelapa, 

urea jagung mineral, tetes(molase), dan kulit kacang. 
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Dedak padi adalah bahan pakan yang diperoleh dari pemisahan beras 

dengan kulit gabahnya melalui proses penggilingan padi dari pengayakan hasil 

ikutan penumbukan padi (Parakkasi, 1995). Oleh sebab itu kandungan nutrisi 

dedak padi juga cukup baik, dimana kandungan protein dedak halus sebesar 12%-

13%, kandungan lemak 13%, dan serat kasarnya 12%. 

Urea adalah suatu senyawa organik yang terdiri dari unsur karbon, 

hidrogen, oksigen dan nitrogen dengan rumus CON2H4 atau (NH2)2CO. Nama 

lain yang juga sering dipakai adalah carbamide resin, isourea, carbonyl diamide 

dan carbonyl diamine. Senyawa ini adalah senyawa organik sintesis pertama yang 

berhasil dibuat dari senyawa anorganik. Urea cukup baik diberikan kepada 

ruminansia akan melengkapi sebagian dari protein hewan yang dibutuhkan, 

karena urea tersebut disintesa menjadi protein oleh mikroorganisme dalam rumen. 

Untuk hal tersebut diperlukan sumber energi seperti jagung atau molase 

(Anggorodi, 1979). 

Mineral sangat penting karena diperlukan dalam metabolisme makanan 

yang dikonsumsi oleh ternak. Mineral esensial yang diperlukan oleh tubuh ternak 

terbagi dalam dua kelompok, yakni mineral makro yang terdiri dari Ca, P, Mg, 

Na, K dan Cl, serta mineral mikro yang terdiri atas Cu, Mo, Fe dan lain-lain. 

Kebutuhan akan mineral makro lebih banyak dibandingkan jumlah kebutuhan 

mineral mikro (Murtidjo, 1993). 

Molase atau tetes tebu dapat digunakan sebagai pakan ternak dengan 

proses metabolisme menjadi protein sel tunggal dan asam amino. Keuntungan 

penggunaan molase untuk pakan ternak adalah kadar karbohidrat tinggi (46-60% 
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sebagai gula), kadar mineral cukup disukai ternak. Molase atau tetes tebu juga 

mengandung vitamin B kompleks dan unsur-unsur mikro yang penting bagi ternak 

seperti kobalt, boron, jodium, tembaga, mangan dan seng. Sedangkan 

kelemahannya adalah kadar kaliumnya yang tinggi dapat menyebabkan diare bila 

dikonsumsi terlalu banyak (Rangkuti et al., 1985). 

Jagung merupakan bahan pakan penyusun ransum yang sangat baik untuk 

ternak. Jagung sangat disukai ternak dalam pemakaian sebagai ransum ternak.  

Secara kualitatif kualitas butiran jagung dapat diuji dengan menggunakan bulk 

density ataupun uji apung. Bulk density butiran jagung yang baik adalah 626.6 

g/liter, sedangkan untuk jagung giling yang baik berkisar antara 701.8 – 722.9 

g/liter. Makin banyak jagung yang mengapung menandakan makin banyak jagung 

yang rusak karena sudah terlalu lama dalam penyimpanan. Selain itu uji 

organoleptik seperti tekstur, rasa, warna, dan bau dapat dipakai untuk mengetahui 

kualitas jagung yang baik Bk 88.00%, Abu 2.41%, PK 10.82%, Lemak 5.89%, SK 

3.37% ( Tim Ilmu dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB). 

Pollard merupakan limbah dari penggilingan gandum menjadi terigu. 

Angka konversi pollard dari bahan baku sekitar 25-26%. Pollard merupakan 

pakan yang popular dan penting pada pakan ternak, karena palatabilitanya cukup 

tinggi. Pollard tidak mempunyai antinutrisi, tetapi penggunaan pollard perlu 

dibatasi mengingat adanya sifat pencahar yang ada pada pollard. Karena danya 

sifat pencahar, maka pollard akan bernilai apabila diberikan pada ternak yang baru 

atau setelah melahirkan. Pollard juga akan bernilai sangat baik apabila diberikan 
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pada ternak-ternak dara. Pollard merupakan salah satu pakan ternak yang popular, 

dan nilai produksi yang dihasilkan tampaknya lebih besar daripada yang 

diperkirakan dari kandungan protein dan kecernaan nilai zat makanannya BK 

88%, Abu 60%, Pk 16%. Kualitas protein pollard lebih baik dari jagung, tetapi 

rendah daripada kualitas protein bungkil kedelai, susu, ikan dan daging.( Tim 

Ilmu dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB). 

Bungkil kelapa cukup disukai untuk ternak khusunya sapi karena memiliki 

bau yang khas harum. Kandungan energi bungkil kelapa cukup tinggi, protein 

kasar tergolong sedang yaitu 20%. Beberapa kelemahan bungkil kelapa yaitu 

mudah menjadi tengik terutama karena kandungan minyaknya masih tinggi dan 

dapat dipicu dari cara penyimpanan yang kurang baik. Selain itu bungkil kelapa 

juga sering kali terkontaminasi oleh kapang Aspergillus maupun Aspergillus 

parasiticus yang mampu menghasilkan senyawa beracun yaitu aflatoksin. 

Keberadaan kapang tersebut dapat diantisipasi dengan cara yaitu mengatur kadar 

air, suhu dan kelembaban tempat penyimpanan dengan standar yang baik (Whrre 

and Balloun, 1977). Susunan kimia bungkil kelapa dalam 100%  BK adalah PK 

12,11, SK 10,67%, LK 10,90%, dan total digestible nutrient (TDN) 66,34 

(Wahyono dan Hardianto, 2004). 

 

2.3. Silase Total Mixed Ration 

Pembuatan silase TMR merupakan salah satu terobosan teknologi yang 

perlu dikembangkan mengingat pakan yang dihasilkan tidak hanya sekedar awet, 

tetapi juga mengandung nutrisi yang harus sesuai dengan kebutuhan gizi ternak. 
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Berbeda dengan silase berbahan baku tunggal seperti silase rumput atau jerami 

jagung, silase TMR mempunyai beberapa keuntungan diantaranya: 1) tersedianya 

substrat untuk mendukung terjadinya fermentasi yang baik, sehingga mempunyai 

tingkat kegagalan yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan silase 

berbahan tunggal, 2) mengandung nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ternak, 3) 

terciptanya pakan yang berkelanjutan dan mudah diberikan pada ternak, karena 

tidak memerlukan pakan tambahan lainnya. Selain itu memiliki bau harum 

sehingga memengaruhi tingkat palatabilitas ternak (Sofyan dan Febrisiantosa, 

2007). Menurut Herdian (2006), pakan complete feed fermentasi adalah pakan 

yang dianggap sebagai pakan dengan kandungan ransum terlengkap (Total Mixed 

Ration). Pakan ini merupakan pakan yang  memiliki kandungan lengkap dengan  

bahan pakan yang meliputi sumber hijauan dan konsentrat yang dibuat fermentasi. 

Pembuatan silase TMR menggunakan bakteri Lactobacillus plantarum  

yang merupakan bakteri asam laktat termasuk kedalam golongan 

homofermentatif. Amin dan Leksono (2001) mengatakan, bakteri asam laktat 

adalah kelompok bakteri yang mampu mengubah karbohidrat (glukosa), menjadi 

asam laktat. Efek bakterisidal dari asam laktat berkaitan dengan penurunan pH 

lingkungan menjadi 3 sampai 4,5 sehingga pertumbuhan bakteri lain termasuk 

bakteri pembusuk menjadi terhambat. Bakteri yang termasuk dalam kelompok 

bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri dengan genus Aerococus, Allococcus, 

Carnobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc, 

Pediococcus, Streptococcus, Tetragenococcus, dan Vagococcus (Ali dan Radu, 

1998). 
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2.4. Pakan Tebon Jagung dengan Kosentrat 

Tebon jagung merupakan seluruh tanaman jagung termasuk batang, daun 

dan buah jagung muda yang umumnya dipanen pada umur tanaman 45 – 65 hari 

(Soeharsono dan Sudaryanto, 2006). Ada pula yang menyebut tebon jagung tanpa 

memasukkan jagung muda ke dalamnya. Biasanya petani jagung seperti ini 

bekerja sama dengan peternak besar, petani hanya menanam jagung sebagai 

hijauan dan pada umur tertentu (masih dalam tahap baru berbuah atau tahap buah 

muda) seluruh tanaman jagung dipangkas dan dicacah dengan menggunakan 

mesin untuk diberikan langsung ke ternak dan atau dimasukkan ke dalam tempat 

tertutup untuk dibuat silase. Konsentrat digunakan sebagai tambahan hijauan 

dengan komposisi ransum kopra, polar, dedak padi,molase, dan mineral. Menurut 

Anggorodi (1994), mengatakan konsenrat merupakan pakan tambahan dengan 

serat kasar rendah sehingga daya cerna sangat baik. 

 

2.5. Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik 

Kecernaan suatu pakan merupakan bagian dari pakan yang tidak 

diekskresikan melalui feses dan diasumsikan bahwa bagian tersebut diserap oleh 

ternak (McDonald et al., 2010). Anggorodi (1994) menyatakan bahwa 

pengukuran daya cerna merupakan suatu usaha untuk menentukan jumlah zat 

makanan dari bahan  pakan yang diserap oleh ternak dalam saluran pencernaan. 

Daya cerna dapat ditentukan dengan cara mengukur bahan makanan yang 

dimakan dan kotoran yang dikeluarkan.  
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Nilai kecernaan adalah nilai ketersediaan nutrisi dalam bahan pakan  yang 

dapat dicerna ternak. Kecernaan yang tinggi menunjukkan besarnya nutrisi yang 

dapat diserap oleh ternak, sedangkan kecernaan yang rendah menunjukkan bahan 

pakan tersebut belum bisa memberikan nutrisi yang dapat dicerna bagi ternak baik 

untuk hidup pokok ataupun untuk produksi. Nilai kecernaan dapat dinyatakan 

dalam bentuk bahan kering dan bahan organik sehingga dalam prosentase dapat 

disebut koefisien cerna (Jovitry, 2011). Nilai koefisien cerna bahan kering 

maupun bahan organik menunjukkan tingkat daya cerna pakan pada alat-alat 

pencernaan serta seberapa besar manfaat pakan bagi ternak (McDonald et 

al., 2010).  

Nutrisi dalam bahan pakan dapat dicari dengan cara analisis kimia, 

sedangkan jumlah nutrisi yang dicerna dapat dicari apabila pakan telah mengalami 

proses pencernaan. Nutrisi yang dicerna diketahui dengan analisis biologis yang 

diikuti dengan analisis kimia untuk nutrien yang terdapat dalam feses. Jumlah 

nutrisi tercerna dapat diketahui apabila jumlah nutrisi dalam pakan dan nutrisi 

dalam feses telah diketahui (Kamal, 1994).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kecernaan antara lain komposisi 

 bahan pakan, perbandingan komposisi antara bahan pakan satu dengan bahan 

pakan yang lain, perlakuan pakan, dan taraf pemberian  pakan (McDonald et al., 

2002). Menurut Tillman et al., (1998), salah satu faktor yang mempengaruhi 

tingkat kecernaan suatu pakan adalah kandungan serat kasar yang terkandung 

dalam bahan pakan. Tinggi rendahnya kandungan serat kasar akan mempengaruhi 
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kemampuan mikroba rumen dalam mencerna serat kasar sehingga mempengaruhi 

nilai KcBK (Van Soest, 1994). 

Nilai kecernaan dapat menurun karena kandungan serat kasar pakan yang 

meningkat, begitu juga sebaliknya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi 

kecernaan  bahan kering ransum adalah tingkat proporsi bahan pakan ransum, 

komposisi kimia, tingkat protein, persentase lemak dan mineral (Anggorodi, 

1994). Kecernaan bahan organik menggambarkan ketersediaan nutrisi dalam 

pakan dan menunjukkan nutrisi yang dapat dimanfaatkan oleh ternak. Kecernaan 

bahan kering dapat mempengaruhi Kecernaan bahan organik karena bahan kering 

terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik (Tillman et al., 1991).  

2.6 Hipotesis 

 Diduga pemberian pakan TMR, Silase TMR, dan pakan tebon dengan 

tambahan kosentrat berpengaruh nyata terhadap tingkat kecernaan bahan kering 

dan kecernaan bahan organik  pada pedet  PFH umur 9 bulan. 


