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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pedet PFH Jantan  

     Menurut Zainudin (2014) Pedet Peranakan  Friesian  Holstein (PFH) 

merupakan salah satu  pedet  di Indonesia yang merupakan  hasil persilangan dari 

sapi perah  Friesian Holstein  (FH) dengan sapi  lokal. Sapi FH memiliki warna 

cukup terkenal, yaitu belang  hitam putih dengan pembatas yang jelas dan tidak 

ada warna bayangan serta mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga 

bangsa sapi ini dapat dijumpai hampir di seluruh dunia (Rustamadji, 2004).  

Sapi FH termasuk bangsa sapi yang mempunyai daya tahan terhadap panas 

paling rendah, sehingga iklim di daerah pemeliharaan perlu dipertimbangkan. 

Cekaman panas dapat mempengaruhi suhu tubuh dan metabolisme, sehingga 

dapat menimbulkan terjadinya penimbunan panas dalam tubuh ternak. 

Penimbunan panas yang berlangsung terus-menerus akan membuat proses 

pernapasan tinggi sehingga kebutuhan oksigen untuk metabolisme juga tinggi. 

Pakan yang cukup diperlukan agar dapat mempertahankan pertumbuhan dan 

produksinya (Ahmad, 2011).  

 

2.2 Pertumbuhan Pedet 

    Pertumbuhan diartikan dengan pertambahan bobot hidup ternak dalam 

kurun waktu tertentu (Pamungkas dkk., 2007). Perkembangan adalah kemajuan 

secara gradual dari kompleksitas yang lebih rendah menjadi kompleksitas  yang 

lebih tinggi. Perkembangan juga melibatkan ekspansi ukuran atau perubahan 
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bentuk atau konformasi tubuh, termasuk perubahan struktur, kemampuan dan 

komposisi tubuh. Perkembangan selalu berkaitan dengan pertumbuhan. Selama 

pertumbuhan dan perkembangan, bagian-bagian dan komponen tubuh mengalami 

perubahan. Jaringan-jaringan tubuh mengalami pertumbuhan yang berbeda dan 

mencapai pertumbuhan maksimal dengan kecepatan berbeda pula. Komponen 

tubuh secara kumulatif mengalami pertambahan bobot selama pertumbuhan 

sampai mencapai kedewasaan. Jadi, pertumbuhan mempengaruhi pula distribusi 

bobot dan komposisi kimia komponen-komponen tubuh termasuk tulang, otot dan 

lemak. Tulang, otot dan lemak merupakan komponen utama penyusun tubuh 

(Budimulyati, 2014). 

Nutrisi yang terdapat pada pakan merupakan salah satu faktor yang mendukung 

proses pertumbuhan pedet. Kebutuhan nutrisi pedet sangat beragam dari 

kebutuhan untuk hidup pokok hingga untuk memperoleh pertambahan bobot 

maksimal yang berasal dari deposit protein dan mineral. Kebutuhan pakan pedet 

bergantung antara lain umur, bobot badan dan pertambahan bobot badan 

(Rahmanto, 2009). Berdasarkan hasil penelitian Luthfi dan Affandhy (2013) 

menunjukkan bahwa pedet pra-sapih silangan yang mendapatkan suplementasi 

pakan dihasilkan PBBH lebih tinggi dibandingkan dengan pedet pra-sapih tanpa 

suplementasi pakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Muijs dalam Nugroho (2009) 

bahwa ternak yang mengkonsumsi pakan dengan nilai gizi dan jumlah yang cukup 

serta ditunjang oleh faktor lingkungan dan manajemen pemeliharaan yang tepat 

akan mengalami pertumbuhan yang optimal. Ransum yang memiliki nilai nutrisi 

yang tinggi dan tingkat palatabilitas yang baik dapat dengan cepat meningkatkan 
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pertambahan bobot badan selama penggemukan. Pakan dengan kandungan protein 

yang cukup dapat berfungsi memperbaiki jaringan, pertumbuhan jaringan baru, 

metabolisme untuk energi dan merupakan penyusun hormon. Pedet dan sapi dara 

yang mengalami pertumbuhan secara optimal diharapkan akan mampu menjadi 

ternak dengan produktivitas optimal, yaitu tepatnya pencapaian bobot badan yang 

sesuai dengan umurnya.  

 

2.3  Total mixed Ration (TMR) 

  Total mixed Ration (TMR) adalah semua bahan pakan yang terdiri atas 

hijauan (limbah pertanian) dan konsentrat dicampur menjadi satu campuran yang 

homogen dan diberikan kepada ternak sebagai satu-satunya pakan tanpa tambahan 

rumput segar. Pakan komplit merupakan campuran dari limbah agroindustri, 

limbah pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga ternak tidak 

perlu lagi diberi hijauan. Mudah dipublikasikan  di setiap sentra peternakan 

dengan memanfaatkan potensi bahan pakan lokal dengan menggunakan mesin 

pencampur sederhana serta ramah lingkungan sehingga harganya sangat murah.  

 Konsentrat adalah suatu bahan pakan dengan nilai gizi tinggi yang 

dipergunakan bersama bahan pakan lain untuk meningkatkan keserasian gizi dari 

keseluruhan pakan. Kandungan nutrisi konsentrat yang dikembangkan adalah 

kadar air maksimal 15%, protein kasar 9-12%, lemak kasar maksimal 4%, serat 

kasar 20%, abu maksimal 10%, TDN minimal 60%, Ca 1,0%, dan P 0,5% 

(Mariyono & Romjali, 2007). Pembuatan pakan komplit selain bertujuan sebagai 
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alternatif pakan saat krisis pakan juga bertujuan untuk peningkatan efisiensi dalam 

pemberian pakan serta meningkatkan konsumsi pakan.  

 

2.4      Silase  

Silase adalah pakan yang telah diawetkan dengan fermentasi yang di 

proses dari bahan baku yang berupa hijauan, limbah industri pertanian, serta 

bahan pakan alami lainnya, dengan jumlah kadar/kandungan air pada tertentu 

kemudian di masukan dalam sebuah tempat yang tertutup rapat kedap udara.  

Tujuan utama pembuatan silase untuk memaksimalkan pengawetan 

kandungan nutrisi yang terdapat pada hijauan atau bahan pakan ternak lainnya, 

agar bisa disimpan dalam kurun waktu yang lama, untuk kemudian di berikan 

sebagai pakan bagi ternak. Hal ini dapat mengatasi kesulitan dalam mendapatkan 

pakan hijauan pada musim kemarau.  

 Proses pembuatan silase memerlukan zat aditif  untuk meningkatkan 

pemenuhan nutrisi bagi ternak yang memakanya. Pembuatan silase juga dapat 

menggunakan bahan tambahan, yang kegunaannya tergantung dari bahan 

tambahan yang akan dipergunakan. Adapun penggunaan bahan tambahan sangat  

tergantung dari kebutuhan/hasil yang ingin di capai (Hidayat, 2011).   

 

2.5 Silase TMR  

Silase TMR (Total Mixed Ration) 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. Keunggulan 
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silase komplit, yaitu lebih mudah dalam pembuatannya karena tidak memerlukan 

tempat pemeraman yang an-aerob, cukup dengan semi aerob, kandungan gizi 

yang dihasilkan lebih tinggi, dapat memenuhi 70-90% kebutuhan gizi ternak sapi 

dan, memiliki sifat organoleptis (bau harum, asam) sehingga lebih disukai ternak 

(palatable)  

Bahan yang digunakan dalam pembuatan silase komplit  terdiri dari 3 

kelompok bahan yakni: 

1. Kelompok bahan pakan hijauan, terdiri dari rumput,leguminosa serta 

limbah pertanian dan perkebunan. 

2. Kelompok bahan pakan konsentrat, Kelompok bahan pakan konsentrat 

dapat berupa dedak padi/bekatul, onggok (ampas tapioka), ampas sagu, 

ampas tahu dan lain-lain. 

3. Kelompok bahan pakan aditif, Bahan aditif disini dapat terdiri dari 

campuran urea, mineral, tetes dan lain-lain (Direktorat pakan Ternak, 

2012).  

 

2.6 Konsumsi pakan  

 Konsumsi pakan adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

produktivitas seekor ternak. Ternak hanya bisa hidup, berkembang, dan 

berproduksi apabila mendapatkan pasokan nutrien yang dibutuhkannya. Bahan 

baku untuk nutrien ini adalah pakan yang dikonsumsi. Cukup tidaknya nutrien 

yang tersedia untuk metabolisme jaringan, secara kuantitatif dan kualitatif, 

ditentukan oleh jumlah pakan yang bisa dikonsumsi. 
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         Beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan, baik faktor ternak 

maupun faktor non ternak, termasuk faktor lingkungan sekitar di mana ternak 

tersebut berada dan pakan yang diberikan. Beberapa dari faktor tersebut 

diantaranya: 

Kondisi fisiologis ternak merupakan faktor yang sangat penting 

mempengaruhi sedikit banyaknya pakan yang dikonsumsi oleh ternak. Menurut 

Preston dan Leng dalam Saputra (2015), konsumsi pakan akan tinggi pada ternak 

dengan kondisi foisiologis sebagai berikut: 

a) Ternak muda yang sedang tumbuh 

b) Ternak dewasa yang membutuhkan penggantian jaringan tubuh 

c) Induk yang sedang berada pada tiga semester terakhir dari kebuntingan 

d) Induk yang sedang laktasi 

e) Ternak kerja yang sedang melakukan pekerjaan fisik yang banyak 

Ternak yang berada pada kondisi fisiologis tersebut di atas adalah ternak yang 

sedang dalam proses produksi. Pada saat ini, ternak memerlukan asupan nutrien 

yang banyak. Ternak secara naluriah meningkatkan konsumsi pakannya 

karena  kebutuhan nutrien yang meningkat. 

Keseimbangan nutrien dalam produk pencernaan (produk yang dihasilkan 

oleh saluran pencernaan dan tersedia untuk metabolisme jaringan ternak) sangat 

besar pengaruhnya terhadap konsumsi pakan. Makin seimbang nutrien yang 

dihasilkan tersebut maka proses sintesis di dalam jaringan makin efisien dan 

sempurna. Sebaliknya, jika nutrien yang disediakan oleh saluran pencernaan untuk 

metabolisme jaringan tubuh tidak lengkap atau tidak seimbang maka proses 
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sintesis juga berlangsung tidak efisien dan tidak sempurna. Hal ini akan 

menghasilkan panas yang banyak sehingga pada akhirnya menurunkan konsumsi 

pakan.  

 

2.7 Pertambahan Bobot Badan (PBB) 

 Pertambahan Bobot badan (PBB) erat kaitanya dengan proses pertumbuhan. 

Pertumbuhan adalah peningkatan berat badan ternak sampai ukuran dewasa 

tercapai. Menurut Anggorodi dalam Natua (2015), penambahan berat akibat 

penimbunan lemak atau penimbunan air bukan pertumbuhan murni. 

Perkembangan adalah proses perubahan fungsi, bentuk dan struktur tubuh untuk 

mencapai sempurna sejalan dengan terjadinya pertumbuhan. Menurut Soeparno 

dalam Patumalessy (2013), pertumbuhan adalah perubahan ukuran yang meliputi 

perubahan berat hidup, bentuk, dimensi linear dan komposisi tubuh, termasuk 

perubahan komponen-komponen tubuh seperti otot, lemak, tulang dan organ serta 

komponen-komponen kimia, terutama air, lemak, protein dan abu pada 

karkas.  Perubahan organ-organ dan jaringan berlangsung secara gradual hingga 

tercapainya ukuran dan bentuk karakteristik masing-masing organ dan jaringan 

tersebut.  

Pertumbuhan dan perkembangan ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor 

antara lain  genotipa,  bobot lahir, produksi air susu induk, jumlah anak waktu 

dilahirkan umur induk jenis kelamin anak serta pertumbuhan dan perkembangan 

juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yaitu  faktor eksternal yang 



11 
 

paling berperan adalah makanan sedangkan factor internal yang mempengaruhi 

adalah hormon.  

 

2.8 Kerangka Konsep  

 Kehidupan pedet dari lahir sampai umur 3-4 bulan merupakan masa kritis 

dan rata-rata jumlah kematian dapat mencapai 20%, salah satu penyebab hal ini 

yaitu  dikarenakan ketersediaan pakan yang kurang terutama memasuki musim 

kemarau (Rustamadji, 2008). Pemberian pakan yang kurang berakibat pada bobot 

badan pedet.  Pakan berperan penting dalam proses pertumbuhan. Pakan yang 

memiliki nutrisi dan gizi yang cukup dapat mengoptimalkan pertumbuhan pedet.  

 TMR/pakan komplit dan TMR silase merupakan salah satu alternatif 

bahan pakan untuk memenuhi nutrisi dalam mendukung pertumbuhan pedet. 

Pakan komplit disusun berdasarkan kebutuhan ternak selama 24 jam sedangkan 

silase memiliki keuntungan  sebagai pakan menyehatkan. yang dibentuk dan 

diberikan sebagai satu-satunya pakan yang  mampu memenuhi kebutuhan hidup 

pokok dan produksi tanpa tambahan substansi lain kecuali air (Hartadi, 2005).  

TMR /pakan komplit dibuat tanpa melalui proses fermentasi yang 

diberikan pada pedet sebanyak 2 kali sehari, sedangkan TMR silase dibuat melaui  

proses fermentasi terlebih dahulu menggunakan gula tetes yang bertujuan untuk 

meningkatkan kandungan nutrisi yang terdapat pada bahan yang difermentasi. 

Penimbangan pakan dilakukan terlebih dahulu sebelum pakan diberikan pada 

pedet begitupun setelah pedet selesai makan, pakan ditimbang untuk mengetahui 

sisa pakan. Penimbangan pakan sebelum makan dan setelah makan digunakan 
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untuk mengetahui konsumsi pedet. Untuk mengetahui pertambahan bobot badan 

dilakukan pengukuran setiap akhir minggu.  

 

2.9 Hipotesis  

Terdapat perbedaan pengaruh antara pakan TMR dan Silase TMR terhadap 

konsumsi pakan dan PBB pedet PFH jantan yaitu pakan Silase TMR lebih baik 

dibandingkan dengan pakan TMR.  

 


