
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sapi Potong 

Sapi potong adalah sapi yang secara khusus dipelihara dan diproyeksikan 

untuk menghasilkan daging dengan cara penggemukan (Abidin, 2006). Sapi 

potong  memiliki bentuk tubuh yang besar, memiliki laju pertumbuhan yang baik 

serta memiliki efisiensi pakan tinggi (Santosa, 1995). Sapi potong merupakan 

komoditas ternak yang menghasilkan bahan makanan berupa daging yang 

memiliki nilai ekonomi tinggi, dan berperan penting dalam menyumbang 

kebutuhan protein hewani bagi masyarakat (Murtidjo, 2010). Pemeliharaan sapi 

potong dengan tujuan penggemukan (fattening) dilakukan secara intensif dengan 

pemberian pakan yang bernutrisi tinggi (Susilorini, 2008).Tujuan pemeliharaan 

sapi potong terbagi menjadi dua tipe, yaitu tipologi usaha penggemukan dan 

pembibitan. Penggemukan sapi potong banyak terdapat pada daerah dataran tinggi 

karena didukung oleh lingkungan yang nyaman dengan ketersediaan pakan yang  

variatif, sedangkan tipologi usaha pembibitan sapi potong umumnya dilakukan 

didaerah dataran rendah dengan ketersediaan pakan yang terbatas (Sodiq dan 

Setianto, 2007). Bangsa sapi potong yang banyak dipelihara masyarakat adalah 

sapi Peranakan Ongole (PO)  yang memiliki jumlah persebaran terbesar, sapi 

peranakan Simmental, peranakan Limousin, peranakan FH, sapi Bali dan sapi 

Jawa (Wiyatna et al., 2012). 

 



 

 

2.2. Bahan Pakan 

Bahan pakan adalah bahan yang dapat dimakan, dicerna dan digunakan 

oleh hewan.  Bahan pakan ternak terdiri dari tanaman, hasil tanaman, dan kadang-

kadang berasal dari ternak serta hewan yang hidup di laut (Tillman et al., 1998). 

Bahan pakan dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu konsentrat dan bahan 

berserat, konsentrat berupa bijian dan butiran serta bahan berserat yaitu jerami dan 

rumput yang merupakan komponen penyusun ransum pada pakan ternak sapi 

(Blakely dan Bade, 1998). Pakan adalah bahan yang dimakan dan dicerna oleh 

seekor hewan yang mampu menyajikan hara atau nutrien yang penting untuk 

perawatan tubuh, pertumbuhan, penggemukan, dan reproduksi. Bahan pakan yang 

baik adalah bahan pakan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, 

dan mineral serta tidak mengandung racun yang dapat membahayakan ternak 

yang mengkonsumsinya (Darmono, 1999). 

Pakan ternak ruminansia terdiri dari pakan hijauan, konsentrat, vitamin 

dan mineral sebagai aditif. Pakan hijauan yang diberikan pada ternak umumnya 

diperoleh dari lahan pertanian berupa hasil samping tanaman pangan dan rumput 

unggul yang sengaja dibudidaya, serta rumput lapangan yang tumbuh dilahan 

kosong. Sulitnya menyediakan pakan secara kontinyu baik dalam jumlah maupun 

kualitasnya merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam peningkatan 

produktivitas ternak (Sitindaon, 2013). Penggunaan bahan pakan yang berasal dari 

limbah tanaman pangan sebagai pakan ternak memiliki kekurangan yaitu nilai 

nutrisi yang tergolong rendah sehingga memerlukan perlakuan pasca panen untuk 

meningkatkan nilai nutrisi yang terkandung didalamnya (Soetanto, 2001; 



 

 

Sitindaon, 2013). Limbah tanaman pangan memiliki faktor pembatas diantaranya 

adalah kandungan protein yang rendah dan serat kasar yang tinggi sehingga 

menyebabkan limbah pertanian terbatas penggunaanya sebagai pakan 

ternak(Sofyan, 1998; Sitindaon, 2013). Hal ini sejalan dengan kebiasaan peternak 

tradisional yang hanya mengandalkan pemberian pakan hijauan sehingga belum 

mampu mencukupi kebutuhan nutrisi ternak, akibatnya ternak tidak dapat 

berproduksi secara optimal (Darmono, 2007). Kendala yang juga dialami peternak 

adalah penyediaan bahan pakan hijauan yang sifatnya mengikuti musim, pada 

musim penghujan ketersediaanya melimpah, sedangkan pada musim kemarau 

ketersediaanya sangat terbatas (Sandi et al., 2012). 

2.3. Mineral 

Mineral merupakan unsur penting dalam tanah, bebatuan, air, dan udara. 

Pada ternak, 4% komposisi tubuhtersusun atas mineral, sekitar 50% mineral tubuh 

terdiri dari kalsium, 25% fosfor, dan 25% lainnya terdiri atas mineral lain. 

Mineral dibutuhkan ternak dalam jumlah sedikit, namun hal itu sangat penting 

untuk proses fisiologis dan pertumbuhan ternak. Mineral digolongkan menjadi 

dua berdasarkan kegunaanya yaitu mineral esensial dan mineral non esensial. 

Mineral esensial diperlukan dalam proses fisiologis makhluk hidup untuk 

membantu kerja enzim atau pembentukan organ, sedangkan mineral nonesensial 

adalah mineral yang kandungannya dalam jaringan sangat kecil (Sujani, et al., 

2014). Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan ternak, mineral digolongkan dalam 

dua kelompok yaitu makro mineral antara lain : kalsium (Ca), fosfor (P), kalium 



 

 

(K), magnesium (Mg), natrium (Na), chlor (Cl), dan mineral mikro antara lain : 

seng (Zn), molybdenum (Mo), mangan (Mn), kobalt (Co), chrom (Cr),nikel (Ni), 

dan iodium (I).Mineral makro dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan 

mineral mikro (Church dan Pond, 1982). Mineral tidak dapat dibuat di dalam 

tubuh hewan, sehingga harus disediakan dalam ransum baik dalam hijauan, 

konsentrat, maupun pakan suplemen (Kurniawan, 2010). 

Mineral memiliki empat tipe fungsi dalam tubuh ternak yaitu sebagai 

fungsi struktural, fisiologis, katalis dan regulator (Silva et al., 2015). Secara alami 

mineral esensial makro dan mikro dapat ditemukan dalam tanaman hijauan atau 

rumput pakan ternak. Kandungan mineral dalam hijauan pakan ternak ditentukan 

oleh beberapa faktor yaitu jenis tanah, kondisi tanah, jenis tanaman dan 

keberadaan mineral lain yang bersifat antagonis terhadap mineral tertentu yang 

dibutuhkan oleh ternak (Darmono, 2007).  

Tabel 1. Kebutuhan Mineral Sapi per Hari pada Kondisi Normal dan 

Kondisi Defisiensi (McDowell, 1985 yang disitasi oleh 

Darmono, 2007) 

Mineral Kandungan 

dalam darah 

normal 

(mg/100ml) 

Pemberian 

pakan kondisi 

normal 

Kandungan 

darah 

defisiensi 

(mg/100ml) 

Pemberian 

pakan kondisi 

defisiensi 

Ca 8-12 15 < 8 30 

Mg 1,80-3,10 0,40 < 1,80 0,80 

P 0,40-0,60 10 < 0,40 20 

Cu 0,06 5 < 0,04 10 

Zn 0,08 25 < 0,04 50 

 

 



 

 

2.4. Fosfor (P) 

Fosfor merupakan mineral makro esensial yang dibutuhkan ternak  dalam 

jumlah yang cukup untuk optimalisasi performa produksi dan reproduksi. Fosfor 

adalah mineral yang banyak terdapat pada ternak ruminansia, sekitar 1% dari total 

bobot badan. Sebanyak 80% P terdapat pada tulang dan 20% nya terdistribusi 

dalam sel tubuh yang berperan dalam mempertahankan struktur sel dalam 

metabolisme energi dan protein (Kebreab et al., 2013).Fosfor berperan dalam 

pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi serta merupakan bagian dari 

DNA dan RNA (Silva et al., 2015). Di daerah tropis, terkadang terjadi kekurangan 

mineral dalam ransum, khususnya P.  Defisiensi atau kelebihan salah satu mineral 

akan mengganggu proses metabolisme yang dimanifestasikan dalam penurunan 

produksi atau reproduksi ternak. Kekurangan mineral dapat mengganggu 

pertumbuhan dan perkembangan, misalnya gangguan pada tulang (rachitis dan 

osteomalacia), kelemahan otot, kekakuan sendi, nafsu makan yang buruk, 

rendahnya reproduksi dan hasil susu yang jelek (Maynard et al., 1979; Tillman et 

al.,1998; McDonald et al., 1998). 

Bahan pakan asal hewan memiliki kandungan P yang tinggi biasanya 

dalam bentuk mudah tersedia. Berbagai bahan pakan diantaranya tepung ikan dan 

tepung daging adalah sumber P yang paling kaya dibandingkan dengan bahan 

pakan lainnya. Biji-bijian biasanya mengandung 0,3-0,4% P, sedangkan 

kebanyakan jerami sangat rendah kadar P nya (Soebarinoto et al., 1991). Di alam, 

P tidak  terdapat dalam bentuk bebas, tetapi kebanyakan dalam bentuk senyawa 

fosfat, seperti dalam batuan fosfat dan apatit. Pada tulang dan gigi serta dalam 



 

 

tanah yang subur dan didalam air,Pberbentuk kalsium fosfat (Sukindro, 2011). 

Ketersediaan P dalam tanah jarang yang melebihi 0,01% dari total P. Sebagian P 

dalam tanah tidak dimanfaatkan secara efektif oleh tanaman, karena P dalam 

tanah adalah bentuk Pyang terikat oleh koloid tanah (Umarternate et al., 2014). 

Fosfor ikut berperan dalam proses degradasi glukosa menjadi asam piruvat 

melalui jalur glikolisis, selanjutnya asam piruvat tersebut dikonversi menjadi 

asetat, propionat dan butirat yang berakhir dengan pembebasan hidrogen dan 

bahan reduksi. Fermentasi 1 molekul glukosa secara anaerob menghasilkan 4 – 5 

mol ATP, lebih sedikit dibandingkan dengan 38 mol ATP yang dihasilkan secara 

aerob. Mikroba rumen hanya menggunakan sebagian kecil energi yang dihasilkan 

dari proses fermentasi sehingga energi yang tersedia untuk ternak relatif banyak 

(Soebarinoto et al., 1991). 

2.5. Defisiensi Mineral 

Produktivitas ternak yang rendah ditengarai akibat dari kurangnya asupan 

nutrien utama yaitu protein dan energi, meskipun demikian tetap saja ada kasus 

yang menunjukkan bahwa produktivitas ternak tetap rendah meskipun suplai 

protein dan energinya sudah memadai. Kejadian seperti itu seringkali ditemui 

pada ternak ruminansia yang dipelihara di daerah tropis yang disebabkan 

rendahnya kandungan mineral dalam pakan hijauan ternak (Widiyanto et al., 

2016). Unsur mineral makro maupun mikro sangat dibutuhkan oleh ternak untuk 

keberlangsungan proses fisiologisnya. Ternak ruminansia sangat bergantung pada 

hijauan pakan yang diberikan peternak dalam memperoleh asupan mineral secara 



 

 

alami. Hijauan pakan ternak yang tumbuh didaerah yang miskin unsur mineral 

dan bahan organik sehingga ternak yang memakan hijauan pakan tersebut akan 

mengalami kekurangan asupan mineral yang dapat mengakibatkan terjadinya 

penyakit defisiensi mineral. Penyakit defisiensi mineral dapat mengganggu 

pertumbuhan, produksi dan reproduksi ternak (Darmono, 2007). Penyakit 

defisiensi mineral memiliki dua tipe yaitu defisiensi klinis yang dapat didiagnosis 

secara visual dan ternak menunjukkan gejala–gejala yang spesifik, sedangkan tipe 

yang kedua adalah defisiensi subklinis yang biasanya ternak tidak 

memperlihatkan gejala yang jelas sehingga kebanyakan ternak yang mengalami 

defisiensi ini tidak mendapatkan penanganan dan perawatan yang tepat  

(Whitehurst, 2015). Sapi yang mengalami defisiensi mineral subklinis 

mengakibatkan laju pertumbuhan berkurang rata–rata 0,1 kg/ekor/hari. 

Kekurangan mineral P menyebabkan malformasi tulang dan terganggunya 

perkembangan jaringan tubuh (Delima, 2008). Kelainan pada pada ternak yang 

disebabkan oleh defisiensi P dalam tubuh diantaranya adalah rickettsia yaitu 

kelainan pada tulang yang ditandai dengan pembesaran pada kartilago sehingga 

menyebabkan pembesaran pada bagian ujung-ujung tulang (Soebarinoto et al., 

1991). 

2.6. DAS Jratunseluna 

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu kesatuan sistem ekologi 

dimana terdapat interaksi dan integrasi unsur organisme dengan lingkungan 

biofisik serta interaksi unsur kimia secara dinamis dan didalamnya membentuk 



 

 

keseimbangan inflow dan outflow dari material dan energi (Suyoko, 2008). Daerah 

Aliran Sungai merupakan daerah yang mengalirkan air hujan yang turun di daerah 

tersebut ke dalam sungai yang membawa air tersebut dan selanjutnya dibawa ke 

laut. Dalam sudut pandang bentang lahan (landscape), setiap ekosistem DAS 

sering dibedakan menjadi bagian atas (hulu), tengah dan bawah (hilir). Bagian 

hulu dipersepsikan sebagai wilayah resapan air (recharge), bagian tengah sebagai 

penampungan (storage) dan bagian bawah sebagai pelepasan 

(discharge)(Mulyadi, 2013). Wilayah sungai Jratunseluna secara administrasi 

meliputi 2 kota (Kota Semarang dan Salatiga) dan 10  kabupaten (Kabupaten 

Semarang, Boyolali, Grobogan, Sragen, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang 

dan Blora) (Kementerian Pekerjaan Umum, 2010). 

Perubahan penggunaan lahan di daerah hulu berdampak secara langsung 

pada daerah hilir, diantaranya dalam bentuk perubahan/ fluktuasi debit dan 

transpor sedimen serta meterial terlarut dalam sistem aliran air.  Dampak negatif 

yang ditimbulkan akibat kerusakan sangat merugikan kehidupan penduduk, 

seperti banjir, kekeringan, erosi, sedimentasi, menurunnya kesuburan tanah, 

produksi pertanian menurun, tercemarnya badan air dan lahan pertanian dan 

dampak yang lain (Mulyadi, 2013). Semua tanaman hidupnya tergantung pada 

ketersediaan garam-garam mineral yang terdapat dalam tanah untuk memenuhi 

kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang biak, kekurangan mineral esensial 

dalam tanah akibatnya akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman yang tumbuh 

diatasnya dan konsekuensinya kadar mineral dalam tumbuhan juga akan 



 

 

sangatrendah, dan juga akan berdampak pula pada hewan ternak yaitu kekurangan 

mineral (Nugroho, 1986). 

2.7. Pencucian Mineral (Leaching) 

Daerah Aliran Sungai (DAS) dibeberapa tempat di Indonesia mempunyai 

beban yang berat berkaitan dengan tingginya kepadatan penduduk, intensifikasi 

lahan pertanian dan perkebunan yang semakin eksploitatif tanpa 

mempertimbangkan kaidah konservasi sehingga terjadi erosi di daerah hulu dan 

sedimentasi di daerah hilir (Mahmud et al., 2009). Tanah sebagai sumber daya 

alam yang terbatas, pengelolaan dan pengolahan lahan yang salah mengakibatkan 

menurunnya tingkat produktivitasnya. Daerah yang beriklim tropis basah 

mengalami laju pelapukan mineral, bahan organik serta pencucian unsur hara 

yang berlangsung secara intensif dengan laju fotosintesis dan fotorespirasi tinggi 

(Asfan dan Hariyanto, 2012).Wilayah di Indonesia hampir sebagian besar terdiri 

dari tanah tua yang mengalami pelapukan batuan induk. Faktor iklim yang terjadi 

antara musim hujan dan musim kemarau mempercepat proses mineralisasi batuan 

induk sehingga sangat berpotensi untuk dieksploitasi. Tanah yang mengalami 

pelapukan lanjut menyebabkan larutnya mineral, logam–logam dan unsur lainnya 

sehingga tanah menjadi reaktif dan berpotensi mengalami erosi serta pencucian 

(leaching). Pencucian merupakan faktor berkurangnya kesuburan tanah yang 

mengakibatkan turunnya pH tanah (Sriwahyuni, 2012). 

 

 


