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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Salah satu tujuan penggemukan sapi potong adalah meningkatkan produktivitas 

ternak sehingga tercapainya bobot badan yang tinggi.  Terdapat berbagai bangsa 

sapi potong yang ada di negara kita yang dapat digunakan sebagai sapi bakalan 

sapi potong.  Pakan sapi potong terdiri dari hijauan sebagai pakan utama dan 

konsentrat sebagai pakan tambahan. Hijauan diartikan sebagai pakan yang 

mengandung serat kasar atau bahan yang memiliki tingkat kecernaan relatif lebih 

rendah dibanding konsentrat.  Jenis pakan hijauan ini adalah rumput–rumputan, 

legume dan jerami, sedangkan konsentrat merupakan pakan yang mengandung 

kadar energi dan protein tinggi dan mengandung serat kasar yang rendah.  

Konsentrat dapat berupa biji–bijian dan atau limbah hasil proses industri 

pengolahan hasil–hasil pertanian (Akoso, 1996).   

 

Penambahan unsur–unsur mikro seperti mineral dan vitamin diperlukan untuk 

mencapai produktivitas ternak yang tinggi.  Hal yang dapat dilakukan dalam 

peningkatan produktivitas ternak ruminansia meliputi manajemen pakan yang 

baik dan pemanfaatan limbah agroindustri secara maksimal yang didukung 
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dengan teknologi pengolahan pakan, serta suplementasi bahan-bahan yang dapat 

memacu pertumbuhan ternak. 

 

Usaha-usaha perbaikan pakan ternak ruminansia dapat dilakukan dengan 

menerapkan teknologi pengolahan pakan antara lain : meningkatkan kecernaan 

struktural karbohidrat dengan perlakuan kimiawi (amoniasi), fisik, dan biologis 

(fermentasi).  Teknologi pengolahan pakan perlu dipadukan dengan suplementasi 

mineral mikro organik untuk meningkatkan penyerapan mineral, bioproses dalam 

rumen dan pascarumen serta peningkatan metabolisme zat-zat makanan. 

  

Bioproses dalam rumen dan pascarumen harus didukung oleh kecukupan mineral 

makro dan mikro.  Mineral-mineral ini berperan dalam optimalisasi bioproses 

dalam rumen dan metabolisme zat-zat makanan. Mineral mikro dan makro di 

dalam alat pencernaan ternak dapat saling berinteraksi positif atau negatif dengan 

faktor lainnya seperti asam fitat, serat kasar, dan zat-zat lainnya yang dapat 

menurunkan ketersediaan (availability) mineral.  Pemberian mineral dalam bentuk 

organik dapat meningkatkan ketersediaan mineral sehingga dapat lebih tinggi 

yang diserap dalam tubuh ternak (Muhtarudin, 2003 dan Muhtarudin et al., 2003). 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pada penelitian ini akan dilakukan 

penentuan penggunaan mineral mikro organik yang diharapkan dapat berimplikasi 

positif terhadap pertumbuhan ternak ruminansia. 
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B. Tujuan Penelitian 

 

Pelaksanaan Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. mengetahui pengaruh tingkat penggunaan mineral mikro organik dalam ransum 

terhadap konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan efisiensi ransum 

sapi pedaging. 

2. menentukan tingkat penggunaan mineral mikro organik dalam ransum sapi 

pedaging. 

 

C. Kegunaan Penelitian 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat 

penggunaan mineral mikro organik (Zn-lisinat, Cu-lisinat,Cr-lisinat, dan Se-

lisinat) dalam ransum terhadap produktivitas sapi pedaging. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Pakan yang baik secara kuantitas dan kualitas mampu menyediakan nutrien yang 

sesuai kebutuhan ternak, sehingga ternak sanggup melaksanakan proses 

metabolisme dalam tubuh secara normal.  Produktivitas ternak yang tinggi 

diperlukan berbagai unsur–unsur mikro seperti vitamin dan mineral.  Peningkatan 

produktivitas ternak sapi dapat dilakukan dengan cara manajemen pakan yang 

baik dan pemanfaatan limbah agroindustri secara maksimal yang didukung 

dengan teknologi pengolahan pakan, serta suplementasi bahan-bahan yang dapat 

memacu pertumbuhan ternak. 
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Pemberian pakan ruminansia harus memenuhi kebutuhan nutrien ternak, menjaga 

kondisi optimum cairan rumen untuk proses fermentasi, dan mensuplai nutrien 

bagi pertumbuhan mikroba rumen.  Nutrien yang cukup bagi pertumbuhan 

mikroba rumen mempengaruhi proses pencernaan di dalam rumen.  Mineral 

berperan dalam optimalisasi bioproses dalam rumen dan pascarumen, 

metabolisme zat-zat makanan, dan pertumbuhan mikroba rumen.  Pemberian 

mineral dalam bentuk organik dapat meningkatkan ketersediaan mineral sehingga 

dapat lebih tinggi diserap dalam tubuh ternak (Muhtarudin, 2003 dan Muhtarudin 

et al., 2003).  

 

Mineral harus disediakan dalam perbandingan yang tepat dan dalam jumlah yang 

cukup, karena apabila terlalu banyak mineral akan membahayakan tubuh ternak 

(Anggorodi, 1994). 

 

Penentuan jumlah penggunaan mineral mikro organik dalam ransum diharapkan 

dapat berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ternak ruminansia.  Pada 

penelitian sebelumnya menggunakan sapi ongole untuk mengetahui pengaruh 

pemberian mineral organik dan mineral anorganik dalam ransum.   

 

E. Hipotesis 

 

Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah ada tingkat terbaik penggunaan 

mineral mikro organik dalam pakan yang berpengaruh positif terhadap konsumsi 

ransum, pertambahan bobot badan, dan efisiensi ransum sapi pedaging. 

 


