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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Sapi Potong 

 

Sapi potong merupakan sapi yang dipelihara dengan tujuan utama sebagai 

penghasil daging.  Sapi potong biasa disebut sebagai sapi tipe pedaging.  Adapun 

ciri-ciri sapi pedaging adalah seperti berikut: tubuh besar, berbentuk persegi 

empat atau balok, kualitas dagingnya maksimum dan mudah dipasarkan, laju 

pertumbuhan cepat, cepat mencapai dewasa, efisiensi pakannya tinggi (Santosa, 

1995).  Menurut Abidin (2006), sapi potong adalah jenis sapi khusus dipelihara 

untuk digemukkan karena karakteristiknya, seperti tingkat pertumbuhan cepat dan 

kualitas daging cukup baik.  Sapi-sapi ini umumnya dijadikan sebagai sapi 

bakalan, dipelihara secara intensif selama beberapa bulan, sehingga diperoleh 

pertambahan bobot badan ideal untuk dipotong. 

 

Sapi Brahman merupakan Bos indicus yang berasal dari India yang terkenal 

karena kemampuannya yang baik dalam beradaptasi terhadap suhu panas, pakan 

yang berkualitas rendah, dan tahan terhadap gigitan caplak. Sedangkan sapi 

Shorthorn, Hereford, Aberden Angus, Limousine, atau Santa Gentrudis 

merupakan keturunan Bos taurus yang memiliki pertambahan bobot badan harian 

tinggi.  Williamsom dan Payne (1993), menyatakan bahwa sapi yang mengandung 

genetik Bos taurus memiliki respons yang sangat baik terhadap pakan yang 



 6 

berkualitas. Menurut Anonimus (2006), sapi Brahman Cross merupakan 

persilangan antara Bos taurus dan Bos indicus. Menurut Blakely dan Bade (1991), 

persilangan antarbangsa sapi menghasilkan keturunan tingkat hibrid vigor yang 

tinggi, ketahanan terhadap kondisi tatalaksana yang minimal, toleran terhadap 

panas, serta tahan terhadap penyakit dan parasit. 

 

Kriteria pemilihan sapi potong yang baik adalah : sapi dengan jenis kelamin 

jantan atau jantan kastrasi, umur sebaiknya 1,5—2,5 tahun atau giginya sudah 

poel satu, mata bersinar, kulit lentur, sehat, nafsu makan baik, bentuk badan 

persegi panjang, dada lebar dan dalam, temperamen tenang, dari bangsa yang 

mudah beradaptasi dan berasal dari keturunan genetik yang baik (Ngadiyono, 

2007). 

 

B. Mineral Mikro Organik 

 

Tubuh hewan memerlukan mineral untuk membentuk jaringan tulang dan urat, 

untuk memproduksi dan mengganti mineral dalam tubuh yang hilang, serta untuk 

memelihara kesehatan (Sugeng, 1998).  Lebih kurang 4% tubuh ternak terdiri atas 

mineral (Maynard dan Loosli, 1969). Beberapa mineral merupakan elemen 

inorganik yang dibutuhkan oleh ternak untuk pertumbuhan dan reproduksi. 

Walaupun jumlah yang dibutuhkan hanya sedikit, keseimbangan dalam tubuh 

harus tetap terjaga. Lima belas mineral tersebut yakni Ca, Cl, Mg, P, K, Na, S, Co, 

Cu, I, Fe, Mo, Mn, Se, dan Zn esensial bagi sapi (McDowell, 1976). Berdasarkan 

kegunaannya dalam hidup aktifitasnya, mineral dapat dibagi menjadi 2 golongan 

yaitu golongan essensial dan non essensial. Berdasarkan jumlahnya, mineral dapat 

pula dibagi atas mineral makro dan mineral mikro (Parakasi, 1986 ). Mineral 
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makro merupakan mineral yang diperlukan dalam jumlah banyak dan dinyatakan 

dalam persen dari pakan, sedangkan mineral yang dibutuhkan dalam jumlah 

sedikit disebut mineral mikro (trace) dan dinyatakan dalam ppm (part per million) 

atau milligram per kilogram. 

 

Kebutuhan mineral untuk ternak ruminansia dapat dibagi kedalam dua kelompok 

yaitu mineral makro terdiri dari 7 jenis yaitu: calsium (Ca), phosphor (P), 

potasium (K), Magnesium (Mg), sulfur (S), natrium (Na) dan Chlorida (Cl). dan 

mineral mikro terdiri dari 8 jenis yaitu : cobalt (Co) , cooper (Cu), Iodine (I), besi 

(Fe), mangan (Mg), selenium (Se), cobalt (Co) dan zink (Zn). Mineral berfungsi 

untuk bahan pembentuk tulang dan gigi yang menyebabkan adanya jaringan yang 

keras dan kuat, memelihara keseimbangan asam basa dalam tubuh, sebagai 

aktivator sistem enzim tertentu, sebagai komponen dari suatu sistem enzim 

(Tillman et al., 1991). Mineral harus disediakan dalam perbandingan yang tepat 

dan dalam jumlah yang cukup, karena apabila terlalu banyak mineral akan 

membahayakan tubuh ternak (Anggorodi, 1994). 

 

Proses pencernaan pada ternak ruminansia sangat ditentukan oleh proses 

fermentasi di dalam rumen.  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. 
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a) Seng ( Zn ) 

 

Zn terdapat pada semua jaringan tubuh, tetapi sebagian besar terdapat dalam 

tulang. Jumlah yang besar juga terdapat dalam kulit, rambut, dan bulu hewan 

(Tillman et al., 1998). Zn berperan penting pada sintesis DNA serta metabolisme 

protein sehingga sistem tubuh akan terganggu jika defisien Zn (Underwood, 

1981). Zn juga berperan penting dalam metabolisme karbohidrat dan lemak serta 

pembentukkan sistem kekebalan tubuh (Perry et al., 2003). Menurut Linder 

(1992) Zn merupakan mikromineral yang tersebar didalam jaringan hewan, 

manusia, dan tumbu han serta terlibat dalam fungsi metabolisme. Zn berperan 

juga dalam fungsi berbagai enzim, meningkatkan nafsu makan, produksi telur, 

daya tetas telur dan pertumbuhan tulang dan bulu pada ayam petelur. 

 

Pada ternak ruminansia Zn diabsorpsi didalam rumen dan usus halus. Absorpsi Zn 

melibatkan transfer Zn dari lumen usus halus menuju mukosa sel. Transpor ini 

diatur oleh metabolisme, sintesis metallothonein dipengaruhi oleh level Zn dalam 

ransum dan konsentrasi Zn dalam plasma, sehingga senyawa tersebut dapat 

mengatur homeostatis Zn didalam tubuh (McDowell, 1992). Indikasi defisien Zn 

adalah kadar Zn dalam serum atau plasma menurun dari level normal 0,08—0,12 

mg/100ml menjadi 0,015—0,02 mg/100ml (Miller et al, 1988). 

 

Seng (Zn) dibutuhkan dalam jumlah yang cukup tinggi sekitar 130 sampai 220 

ppm (Hungate, 1966).  Sementara kebutuhan Zn pada ternak adalah sapi perah 40 

ppm, sapi potong pada masa pertumbuhan dan finishing 20 sampai 30 ppm, 

domba 35 sampai 50 ppm (NRC, 1980).  Little (1986) melaporkan bahwa 

kandungan Zn pada pakan ruminansia berkisar antara 20 hingga 38 mg/kg bahan 
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kering.  Hal ini menunjukkan bahwa sumber Zn dari pakan belum dapat 

memenuhi kebutuhan mineral seng ternak maupun mikroba rumen.  Pemberian 

mineral mikro Zn dapat memacu pertumbuhan mikroba rumen (Putra, 1999, 

Muhtarudin, et at., 2003).  Zn dalam bentuk Zn-organik meningkatkan 

metabolisme zat-zat makanan hal ini diindikasikan dengan meningkatnya retensi 

nitrogen (Fathul et al., 2003).  Pemberian Zn dalam bentuk Zn-organik 

meningkatkan jumlah Zn yang terserap dan pemberian asam lemak tidak jenuh 

rantai panjang memberikan pengaruh positif pada ternak. 

 

b) Tembaga ( Cu ) 

 

Mineral Cu adalah salah satu mineral yang seiring dilaporkan defisien pada ternak 

ruminansia. Menurut McDowell (1992), defisien Cu dapat menyebabkan mencret, 

pertumbuhan terhambat, perubahan warna pada rambut dan rapuh serta mudah 

patahnya tulang-tulang panjang. Defisiensi sekunder mineral mikro sering dialami 

oleh ternak ruminansia walaupun ternak diberi suplemen mineral dalam jumlah 

yang mencukupi kebutuhan (Kardaya et al., 2001). Unsur Cu diabsorpsi kurang 

baik oleh ruminansia dalam metabolisme tubuh (Kardaya, 2000). Meskipun Cu 

bukan merupakan bagian dari molekul haemoglobin, akan tetapi Cu ini adalah 

komponen yang sangat penting untuk pembentukkan sel darah merah dan menjaga 

aktivitasnya dalam sirkulasi (Nugroho, 1986). Unsur Cu terdapat dalam plasma 

darah, kandungan Cu secara normal dalam plasma darah adalah 0,6 Cu/ml 

(Underwood, 1981). 

 

Status mineral Cuprum (Cu) pada ruminansia dilaporkan marjinal sampai defisien 

(Sutrisno, 1983).  Pada kebanyakan ternak Cu sangat sedikit diserap oleh tubuh; 
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pada ternak ruminansia hanya 1%—3%  (McDowell, 1992).  Toleransi spesies 

pada toksisitas Cu berbeda.  Ruminansia sangat sensitif pada toksisitas Cu, 

sedangkan nonruminansia sangat toleran pada Cu. Sapi toleran terhadap Cu 

hingga level 100 ppm dan domba 25 ppm (NRC, 1980). 

 

c) Selenium (Se) 

 

Selenium (Se) adalah bagian integral dari enzim glutation peroksidase yang 

berfungsi sebagai pereduksi peroksida, sehingga Se merupakan salah satu unsur 

pertahanan tubuh.  Selenium diperlukan sebagai catalysing penghancuran racun 

molekul oksigen yang dihasilkan selama metabolisme, sehingga melindungi sel 

dari kerusakan dan membantu dengan penyerapan lemak, termasuk vitamin A dan 

vitamin E, dan di pembentukan sperma yang tepat. Defisiensi Se dapat 

menghambat pertumbuhan dan terjadinya gangguan terhadap respon imun tubuh 

sehingga ternak lebih rentan terhadap penyakit. 

 

Selenium kurang dapat dimanfaatkan oleh ternak ruminansia, karena selenit 

direduksi menjadi senyawa yang tidak larut dalam rumen. Kebutuhan Se untuk 

ternak belum diketahui secara pasti.  Namun, kemungkinan kebutuhan Se ternak 

ruminansia mulai 0,05—0,3 ppm, kebutuhan Se sapi perah adalah 0,3 ppm (NRC, 

1989). 

 

d) Kromium (Cr) 

 

Kromium (Cr) menjadi unsur mikro yang esensial karena berhubungan dengan 

kerja insulin.  Bentuk kompleks Cr antara insulin dan reseptor insulin 

memfasilitasi interaksi antara jaringan dan insulin.  Kromium esensial yang 
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bervalensi Cr3+ sulit diserap, sedangkan Cr6+ mudah larut dan mudah diserap 

tetapi bersifat racun (toksik).  Mengingat keadaan ini, satu-satunya bentuk 

pasokan Cr3+ ke dalam tubuh ternak ialah dalam bentuk ikatan organic ligand 

(Sutardi, 2002).  Meskipun konsentrasi Cr dalam tubuh sapi relatif kecil, 

toleransinya dalam pakan cukup besar, yaitu 3000 ppm dalam bentuk oksida dan 

1000 ppm dalam bentuk klorida (NRC, 2001).  Level suplementasi Cr organik 

terbaik adalah 1 ppm sedangkan level suplementasi Cr anorganik terbaik adalah 4 

ppm (Jayanegara, 2006).  Mowat (1994) menambahkan dari hasil penelitiannya 

yang dilakukan di University of Guelph melaporkan penambahan kromium 

organik memberi perbaikan yang signifikan dalam tingkat pertumbuhan, efisiensi 

konversi pakan dan fungsi kekebalan tubuh serta mengurangi gangguan penyakit 

pada sapi. Ada bukti bahwa suplementasi kromium mungkin bermanfaat dalam 

preconditioning dan konsumsi ransum, terutama pada sapi yang mengalami stress. 

 

C. Konsumsi Ransum 

 

Tujuan ternak mengonsumsi pakan adalah untuk memenuhi kebutuhan zat-zat 

makanan (protein, lemak, energi, mineral, dan vitamin) yang dibutuhkan tubuh, 

dalam hal ini kebutuhan tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu kebutuhan hidup 

pokok dan kebutuhan untuk produksi.  Kebutuhan hidup pokok adalah kebutuhan 

nutrien untuk memenuhi proses-proses hidup saja tanpa adanya suatu kegiatan dan 

produksi, sedangkan kebutuhan produksi adalah kebutuhan nutrien untuk 

pertumbuhan, kebuntingan, produksi susu, dan kerja.  Kebutuhan hidup pokok 

tergantung pada bobot badan, dimana semakin tinggi bobot badan ternak maka 

semakin banyak nutrien yang dibutuhkan.  Kebutuhan nutrien untuk produksi 
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tergantung pada tingkat dan tujuan produksi, semakin tinggi produksi yang 

dihasilkan maka semakin tinggi pula nutrien yang diperlukan (Siregar, 1994). 

 

Tabel 1. Kebutuhan zat gizi untuk sapi Brahman Cross 

 
Bobot Badan 

(kg) 

PBB (kg) PK 

(g) 

ME  

(M kal) 

TDN 

(kg) 

Ca 

(g) 

P 

(g) 

100—250 0,75-1,00 448-760 6,88-15,84 1,9-4,3 20-28 11-19 

300 0,75-1,00 753-819 15,80-18,23 4,3-5,0 23-28 18-21 

>350 0,75-1,00 806-975 17,66-26,80 4,8-7,4 25-30 18-27 

Sumber : Direktorat Jenderal Peternakan (2008) 

 

Jumlah zat-zat makanan yang dibutuhkan ternak dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain : jenis ternak, jenis kelamin, fase pertumbuhan, bobot tubuh, 

tujuan pemeliharaan, dan kondisi fisiologi ternak.  Tillman et al. (1991) 

berpendapat zat-zat pakan dalam ransum hendaknya tersedia dalam jumlah yang 

cukup dan seimbang sebab keseimbangan zat-zat pakan dalam ransum sangat 

berpengaruh terhadap daya cerna.  

 

Banyaknya jumlah pakan yang dikonsumsi oleh seekor ternak merupakan satu 

faktor penting yang secara langsung memengaruhi produktivitas ternak.  Faktor 

yang mempengaruhi konsumsi pakan pada ternak ruminansia sangat komplek 

seperti : sifat pakan, faktor ternak dan lingkungan (Manika et al., 1993).  Semakin 

baik kualitas makanan, maka semakin tinggi jumlah makanan yang dikonsumsi 

oleh ternak.  Konsumsi bahan kering pakan ternak ruminansia dapat berkisar 

antara 1,5—3,5% berat badan, tetapi pada umumnya 2—3% dari berat badannya 

(Bamualim, 1998).  Kemampuan ternak mengonsumsi bahan makanan merupakan 

hal yang perlu diperhatikan karena erat hubungannya dengan tingkat produksi 

ternak yang bersangkutan.  Hal ini karena variasi kapasitas produksi disebabkan 
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oleh makanan pada berbagai jenis ternak ditentukan oleh konsumsi (60%), 

kecernaan (25%), dan konversi hasil pencernaan produk (15%) (Parakkasi, 1995).  

Peningkatan konsumsi sejalan dengan besarnya ukuran ternak.  Bentuk ransum 

yang ringkas dan tidak berdebu sangat disukai ternak, sedangkan kandungan serat 

kasar yang tinggi akan menurunkan tingkat konsumsi ransum.  Demikian pula 

makanan yang voluminous dan kecernaannya rendah akan menurunkan konsumsi 

(Parakkasi, 1983). 

 

Menurut Nasional Research Coursil (1988), jumlah bahan kering ransum yang 

dikonsumsi dipengaruhi oleh bobot tubuh, tingkat produksi, kondisi tubuh, 

kondisi lingkungan, dan jenis pakan.  Selain itu, penambahan N pada bahan pakan  

yang rendah proteinnya akan meningkatkan konsumsi dari bahan pakan tersebut.  

Konsumsi bahan kering pakan kasar (roughage) pada sapi  dewasa adalah sebesar 

1,4% dari bobot hidupnya.  Sedangkan pada sapi jantan muda sebesar 3%.  

Konsumsi bahan kering ransum biasanya semakin menurun dengan meningkatnya 

zat-zat pakan yang dapat dicerna.  Menurut Tillman, et al. (1989) kebutuhan 

bahan kering pakan yang disarankan untuk sapi pedaging adalah 2,5—3% bobot 

badan.  

 

D. Pertumbuhan  

 

Pertumbuhan didefinisikan sebagai perubahan ukuran yang meliputi berat hidup, 

bentuk ukuran, dan komposisi tubuh.  Hal ini dapat digambarkan terhadap 

perubahan komponen tubuh seperti tulang dan otot, serta komposisi tubuh seperti 

air, protein, lemak, dan abu (Suparno, 1994). 
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Parakkasi (1983) menjelaskan bahwa proses pertumbuhan dari kehidupan sehari-

hari pada ternak dapat diartikan sebagai pertambahan bobot tubuh absolut (antara 

berat hidup akhir dan awal persatuan waktu) dan pertambahan bobot relatif 

(selisih antara bobot hidup akhir dan awal dibagi bobot tubuh).  Devandra dan 

Burn (1989) menambahkan bahwa tinggi rendahnya bobot akhir tergantung pada 

kenaikan bobot tubuh. 

 

Menurut Suparno (1994), periode pertumbuhan dan perkembangan dibedakan 

menjadi dua yaitu periode prenatal (sebelum lahir) dan prasapih (sebelum sapih) 

dan periode pasca sapih (setelah sapih).  Dewasa kelamin merupakan suatu fase 

mulai difungsikannya organ-organ reproduksi untuk menghasilkan keturunan. 

Laju pertumbuhan tertinggi ternak akan tercapai pada saat dewasa kelamin dan 

akan menurun setelah dewasa tubuh. 

 

Pertumbuhan dapat terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel (hyperplasi) 

dan penambahan ukuran sel (hypertropi).  Pertumbuhan mempunyai dua tahap, 

yaitu tahap cepat terjadi selama pubertas dan tahap lambat terjadi setelah dewasa 

tubuh tercapai (Anggorodi, 1994).  Semua jenis ternak saat awal pertumbuhan 

akan berlangsung lambat, kemudian cepat, dan akan melambat kembali sampai 

akhirnya berhenti (Bowker et al., 1978). 

 

Pola pertumbuhan ternak mengikuti pola pertumbuhan sigmoid.  Titik balik pada 

kurva cekung kemudian berubah menjadi cembung, antara lain menunjukkan 

dicapainya laju pertumbuhan tertinggi dan umur pubertas.  Sesuai dengan kurva 

pertumbuhan ternak, pertambahan bobot harian maksimal dicapai pada umur 

menjelang pubertas.  Sedangkan setelah pubertas pertambahan bobot tubuh akan 
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menurun secara gradual (Edey, 1983).  Adapun kurva pertumbuhan dapat dilihat 

pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kurva pertumbuhan ruminansia. 

Sumber : Bowker, et al. (1978). 

 

 

Pertumbuhan dipengaruhi oleh tingkat kandungan nutrisi ransum.  Ransum yang 

tingkat kandungan nutrisinya tinggi akan mempercepat pertumbuhan dan ternak 

akan mencapai bobot tubuh tertentu lebih cepat.  Sebaliknya, ransum yang 

mengandung energi dan protein rendah akan mengakibatkan efek yang merugikan 

seperti penurunan bobot tubuh (Mc. Donald, et al., 1988).  Pertumbuhan otot dan 

tulang memengaruhi pertambahan bobot tubuh ternak dan merupakan komponen 

untuk karkas yang diinginkan konsumen. 

 

E. Efisiensi Ransum 

 

Efisiensi pakan didefinisikan sebagai perbandingan jumlah unit produk yang 

dihasilkan (pertambahan bobot badan) dengan jumlah unit konsumsi pakan dalam 

satuan waktu yang sama (Santosa, 1995).  Efisiensi ransum adalah rasio antara 

pertambahan bobot tubuh dan konsumsi ransum kemudian dikalikan 100%. 

Semakin besar angka efisiensi yang didapat maka semakin baik (Budiarto, 1880).   

Keterangan : 

C  : konsepsi 

B  : lahir 

P  : pubertas 

M : mati 
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Apabila kualitas ransum semakin baik maka nilai  konversi ransumakan menurun 

atau efisiensi ransum semakin meningkat (Nurdin, 1991).   

 

Parakkasi (1999) menjelaskan bahwa perbedaan efisiensi ransum disebabkan oleh 

kapasitas retensi protein atau pertumbuhan urat daging, komposisi pertambahan 

bobot tubuh, distribusi energi antara untuk hidup pokok dan produksi.  Hal ini 

terlihat apabila ternak tersebut diberi kesempatan untuk memperlihatkan kapasitas 

konsumsi (jumlah bahan kering yang dapat dikonsumsi oleh ternak secara bebas). 


