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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Seiring dengan bertambahnya populasi penduduk, 

tingkat pendapatan dan kesadaran gizi mengakibatkan 

kebutuhan akan komoditas hasil ternak khususnya susu sapi 

dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Data Badan 

Pusat Satistik (BPS) pada tahun 2015 menunjukkan 

ketergantungan Indonesia akan susu impor sangat tinggi. 

Kebutuhan susu nasional yang 3,3 juta ton per tahun, dengan 

produksi susu segar dalam negeri 800 ribu ton per tahun (25 

persen) dan sisanya sebesar 2,5 juta ton (75 persen) masih 

harus diimpor. Konsumsi susu per kapita per tahun pada tahun 

2015 sebesar 11,09 liter per kapita. Walaupun perkembangan 

populasi sapi perah ada indikasi mengalami peningkatan 

namun produktivitas per individu ternak dalam menghasilkan 

susu masih rendah sehingga produksi susu secara total 

mengalami peningkatan namun produksi susu ini masih belum 

mencukupi kebutuhan. Belum terpenuhinya permintaan susu 

memberi makna bahwa usaha peternakan sapi perah 

merupakan komoditi strategis yang memiliki prospek yang 

sangat baik. 

Usaha peternakan sapi perah di Indonesia didominasi 

oleh peternak sapi skala kecil atau peternakan rakyat. Peternak 

sapi perah skala kecil memiliki banyak kendala diantaranya 

adalah rendahnya tingkat pertambahan bobot badan, 

panjangnya jarak beranak, dan rendahnya produksi susu 

dengan rata-rata sekitar 8-10 liter/hari. Produksi susu yang 

rendah merupakan masalah yang serius dalam usaha 

peternakan sapi perah karena berhubungan dengan pendapatan 
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yang akan diperoleh. Salah satu penyebab rendahnya produksi 

susu tersebut adalah pemberian pakan yang belum memenuhi 

kebutuhan nutrien. Pemberian pakan untuk memenuhi 

kebutuhan nutrien diperlukan biaya yang cukup tinggi (Sagala, 

2011). 

Usaha untuk meningkatkan produksi susu sapi perah 

adalah dengan pemberian pakan yang berkualitas baik dan 

sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak. Masalah utama upaya 

peningkatan produksi susu sapi perah adalah penyediaan 

pakan yang belum sesuai dengan kebutuhan nutrisi ternak. 

Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan 

menciptakan pakan yang dapat memenuhi kebutuhan sapi 

perah secara maksimal. TMR (Total Mixed Ration) merupakan 

salah satu strategi pemberian pakan ternak dalam bentuk 

campuran bahan pakan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

nutrisi ternak untuk meningkatkan produktivitas ternak. 

Menurut Tafaj, Zebeli, Baes, Streingass and Drochner (2007), 

pakan komplit (total mixed ration) merupakan suatu strategi 

pemberian pakan yang telah lama diterapkan, khususnya pada 

industri sapi perah. Penggunaan total mixed ration 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. Selain itu, total mixed ration juga 

lebih menjamin meratanya distribusi asupan harian ransum, 

agar fluktuasi kondisi ekosistem di dalam rumen 

diminimalisir. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan pakan TMR (Total Mixed Ration) yang berbeda 

komponen penyusunnya terhadap konsumsi dan kecernaan 
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nutrien sapi perah Peranakan Frisian Holstein (PFH). 

Konsumsi dan kecernaan pakan merupakan parameter penting 

untuk mengetahui kualitas pakan yang diberikan selama 

penelitian. Salah satu metode yang digunakan untuk 

mengevaluasi kualitas pakan yaitu dengan cara mengukur 

konsumsi dan kecernaan pakan secara in-vivo. Metode in-vivo 

memiliki keuntungan bila dibandingkan dengan metode yang 

lainnya, karena metode in-vivo lebih mencerminkan keadaan 

yang sebenarnya terhadap kecernaan bahan pakan dan 

mempertimbangkan palatabilitas pakan. Penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi para peternak sapi perah 

sebagai informasi dalam upaya pemecahan masalah 

pemenuhan kebutuhan nutrisi dalam meningkatkan 

produktivitas ternak yang belum optimal. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimana 

pengaruh pemberian pakan TMR (Total Mixed Ration) untuk 

meningkatkan produktivitas ternak terhadap tingkat konsumsi 

dan kecernaan BK dan BO sapi perah Peranakan Friesian 

Holstein (PFH)? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh pemberian pakan TMR (Total Mixed Ration) yang 

diberikan pada sapi perah Peranakan Friesian Holstein (PFH) 

sedang laktasi terhadap konsumsi dan kecernaan pakan bahan 

kering (BK) dan bahan organik (BO). 
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1.4  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

informasi tentang manfaat pemberian pakan TMR (Total 

Mixed Ration) pada pakan sapi Peranakan Frisian Holstein 

(PFH). Sehingga mampu meningkatkan produktivitas ternak 

terutama peningkatan produksi susu. 

 

1.5  Kerangka Pikir 

Kebutuhan akan kebutuhan susu dari tahun ke tahun 

meningkat sehingga perlu adanya program peningkatan 

produktivitas susu. Kebutuhan susu yang meningkat 

merupakan salah satu faktor pendorong bagi perkembangan 

peternakan sapi perah di Indonesia. Perkembangan peternakan 

yang semakin meningkat membutuhkan manajemen pakan 

yang baik. Manajemen pakan merupakan hal paling penting 

dalam usaha peternakan sapi perah. Kekurangan pakan 

menyebabkan terjadinya penurunan produksi, derajat 

kesehatan dan berpengaruh buruk terhadap reproduksi 

(Saptahidayat, 2005). Permasalahan yang sering terjadi adalah 

produktivitas sapi perah yang rendah, bahkan kualitas susu 

yang tidak memenuhi standar industri pengolahan susu. 

Produktivitas yang rendah bisa disebabkan oleh pemberian 

pakan yang kurang baik (Suwignyo, Agus dan Utomo. 2004). 

Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan produktivitas susu 

dengan memperbaiki kualitas pakan. 

Dikutip oleh Adriyani, Ali, dan Subur (2009), Miller 

(1979) menjelaskan bahwa, nutrien dibutuhkan ternak untuk: 

1) pemenuhan kebutuhan hidup pokok (maintenance), 2) 

pertumbuhan atau penggemukan badan, 3) sintesis dan sekresi 

susu, dan 4) bekerja atau mengerjakan sesuatu yang melebihi 

normal. Kebutuhan energi pada sapi perah laktasi ditentukan 
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oleh kebutuhan untuk hidup pokok yang dipengaruhi oleh 

berat badan, sedangkan kebutuhan untuk produksi susu 

dipengaruhi oleh banyaknya susu yang disekresikan dan kadar 

lemak yang terkandung di dalam susu (Bath, Dickinson, 

Tucker and Appemen. 1985). Kebutuhan sapi perah laktasi 

terhadap nutrisi pakan erat hubungannya dengan bobot badan 

dan produksi susu yang dihasilkannya, sedangkan konsumsi 

pakan erat kaitannya dengan kandungan serat kasar pakan 

sehingga konsumsi pakan akan menurun apabila kandungan 

serat kasar pakan tinggi (Sutardi, 1981).   

Penelitian ini akan mencoba potensi dan kualitas 

pakan konsentrat komersial buatan pabrik berupa pellet 

dengan kandungan protein yang tinggi yang disusun sesuai 

dengan kebutuhan ternak. Pemberian pakan TMR (Total 

Mixed Ration), yaitu campuran pakan yang mengandung 

semua nutrien yang dibutuhkan oleh ternak dan diberikan 

sebagai satu-satunya pakan tanpa tambahan lain yang 

diharapkan akan lebih meningkatkan produktivitas susu. 

Keuntungan pembuatan pakan TMR (Total Mixed Ration) 

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, mudah dalam pencampuran antara 

konsentrat dan hijauan serta memudahkan ternak menjadi 

kenyang (Yani, 2001). Pemberian pakan TMR (Total Mixed 

Ration) dimaksudkan untuk menjaga pH rumen yang stabil 

karena mikroba dalam rumen dapat tetap dipertahankan 

terutama pada penggunaan konsentrat yang tinggi dalam 

ransum. pH rumen agar mengarah ke netral maka bentuk 
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partikel pakan diperbesar sehingga akvitas ruminasi tetap 

berjalan (Hardianto, 2003). 

Penelitian yang dilakukan oleh Muktiani (2013) yang 

memberikan  silase total mixed ration berbahan dasar eceng 

gondok pada domba ekor tipis menunjukkan performa 

produksi yang sama baiknya dibandingkan dengan domba 

yang diberi pakan konvensional yang terdiri dari konsentrat 

dan rumput. Apabila pakan TMR diberikan pada sapi perah 

dan menghasilkan performa produksi yang optimal maka akan 

berdampak pada kesejahteraan ekonomi peternak. Kerangka 

pikir dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar 1. 

 

1.6  Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pakan TMR 

(Total Mixed Ration) dengan komponen yang berbeda pada 

tiap perlakuan akan memberikan pengaruh berbeda terhadap 

konsumsi dan kecernaan BK dan BO sapi perah Peranakan 

Frisian Holstein (PFH).  
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Gambar 1. Diagram Alir Kerangka Pikir  
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