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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sapi Potong

Sapi potong merupakan jenis sapi yang dipelihara dengan tujuan utama

sebagai penghasil daging. Ciri-ciri sapi tipe pedaging adalah sebagai berikut:

tubuh besar, berbentuk persegi empat atau balok, kualitas dagingnya maksimum,

laju pertumbuhan cepat, cepat mencapai dewasa, dan mempunyai efisiensi pakan

yang tinggi (Abidin, 2006).Data rata-rata populasi sapi potong pada tahun 2011-

2015, Jawa Tengah merupakan sentra populasi tertinggi kedua di Indonesia

setelah Jawa Timur, tercatat bahwa sentra populasi sapi potong di Indonesia

terbesar adalah d iJawa Timur dengan kontribusi 29,47%atau rata-rata 4.344,61

ribu ekor, selanjutnya Jawa Tengah dengan kontribusi 11,82% atau rata-rata

1.741,95 ribu ekor dan Sulawesi Selatan dengan kontribusi 7,63% atau rata-rata

1.124,32 ribu ekor (BPS, 2015)

Populasi sapi potong di Indonesia sebesar 14.824.373 dengan komposisi

rumpun sapi yang dipelihara yaitu sapi Bali sebesar 4.789.521 ekor (32,31%), sapi

Peranakan Ongole sebesar 4.281.602 ekor (28,88%), sapi Madura sebesar

1.285.690 ekor (8,67%), dan lainnya seperti Limousin, Simmental sebesar

4.467.560 ekor (30,14%)(BPS, 2011). Usaha sapi potong di Indonesia sebagian

besar masih merupakan usaha peternakan rakyat yang dipelihara secara tradisional

bersama tanaman pangan (Suryana, 2009).
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Produktivitas sapi potong yang rendah dipengaruhi oleh ketersediaan pakan

yang tidak kontinyu dan rendahnya kualitas pakan. Langkah yang perlu

diupayakan dalam perbaikan manajemen usaha peternakan rakyat utamanya yaitu

dengan cara melakukan pemberian pakan yang lebih kontinyu baik kuantitas

maupun kualitas, perbaikanmutu genetik dan penanganan inseminasi buatan yang

lebih mampu menekan angka service per conception sehingga produktivitas dan

populasi ternak meningkat (Muksonet al.,2014)

2.2. Bahan Pakan

Bahan pakan adalah bahan yang dapat dimakan, dicerna dan digunakan oleh

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

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

merupakanfaktor yang sangat penting karena ternak membutuhkan pakan untuk

kelangsungan hidup, produksi dan reproduksi, untuk itu harus cukup tersedia

pakan yang baik kualitas, kuantitas dan kontinyuitasnya (Lima, 2012). Pakan

ruminansia terdiri dari pakan hijauan dan pakan penguat atau konsentrat, apabila

kualitas pakan baik dan diberikan dalam jumlah yang cukup, maka

pertumbuhannya akan optimal, sebaliknya bila ternak kekurangan pakan, maka

pertumbuhannya akan terhambat (Astuti et al., 2015). Bahan pakan harus

memenuhi kebutuhan nutrien sapi yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein,

dan vitamin. Unsur mineral pada bahan pakan juga sangat penting, karena mineral

merupakan  salah  satu komponen  yang  sangat  diperlukan oleh  sapi dan dikenal

sebagai zat anorganik atau kadar abu (Arifin, 2008).
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Pakan harus mampu menyediakan semua nutrien yang diperlukan oleh

tubuh ternak dalam perbandingan yang serasi sesuai dengan status faali. Pakan

sapi potong harus memenuhi persyaratan, antara lain tersedia sepanjang tahun,

bernilai gizi tinggi, harganya relatif murah dan tidak mengandung racun atau zat

anti nutrisi (Siregar, 2008).

2.3. Kebutuhan Nutrien

Nutrien adalah unsur atau senyawa kimia yang terdapat dalam bahan pakan

yang digunakan untuk metabolisme atau proses fisiologi organisme baik untuk

kebutuhan hidup pokok maupun untuk produksi pada ternak (Tillman et al.,

1998).Nutrien yang dibutuhkan oleh ternak terdiri dari karbohidrat, lemak,

protein, vitamin dan unsur mineral baik mineral mikro maupun makro.Kebutuhan

nutrien dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain tingkat pertumbuhan, ukuran

tubuh ternak, lingkungan, keturunan, penyakit, parasit, jenis ternak,

ketidakserasian nutrien dan kekurangan nutrien (Umiyasih dan Anggraeny, 2007).

Konsumsi nutrien yang seimbang sangat penting untuk efisiensi produksi

maupun reproduksi sapi. Pradhan (2008) menyatakan bahwa kesuburan

reproduksi ternak dipengaruhi oleh nutrisi yang dikonsumsi ternak yang berperan

penting dalam siklus reproduksi. Kekurangan asupan nutrisi berakibat buruk pada

ternak, baik dari produksi maupun reproduksinya. Kebutuhan nutrien sapi potong

selengkapnya disajikan pada Tabel 1.
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Tabel1. Kebutuhan Nutrien pada Sapi Potong

Bobot
Badan PBBH

Kebutuhan Nutrien

TDN PK Ca P Vitamin

-------------------- (kg) --------------- ------------- (g) ---------------- (1.000 IU)
100 0,5 1,6 379 15 9 6

0,75 1,9 448 20 11 6
1 2,2 541 25 15 8

200 0,5 2,8 554 16 12 12
0,75 3,2 622 21 15 13
1 3,7 690 27 17 13
1,1 3,9 714 30 18 13

300 0,5 3,7 679 19 14 13
0,75 4,3 753 23 18 15
1 5 819 28 21 16
1,1 5,3 847 30 22 16

400 0,5 4,6 772 21 18 17
0,75 5,4 875 26 21 18
1 6,2 913 31 24 19
1,1 6,6 942 32 25 19

Sumber: Kearl (1982)

Protein pada pakan dibutuhkan  untuk memperbaiki dan menggantikan sel

tubuh yang rusak serta untuk produksi. Protein dalam tubuh diubah menjadi

energi jika diperlukan. Sumber protein dapat berasal dari hijauan terutama dari

tanaman leguminosa, biji-bijian yang sudah diekstrak minyaknya seperti bungkil

kedelai, limbah industri minyak, misalnya bungkil kelapa, ataupun berasal dari

hewan seperti tepung ikan, tepung daging dan tepung bulu (Haryanto, 2012).

Ternak memanfaatkan energi untuk pertumbuhan dan produksi setelah

kebutuhan hidup pokoknya terpenuhi. Jumlah energi yang dibutuhkan dipengaruhi

oleh beberapa faktor antara lain bobot badan dan pertambahan bobot badan.

Kebutuhan energi akan meningkat seiring dengan pertambahan bobot badan.

Defisiensi energi yang tinggi dapat mengganggu reproduksi, sedangkan kelebihan
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energi dalam pakan dapat mengakibatkan penimbunan jaringan adipose dalam

tubuh (Ensminger et al., 1990).

2.4. Mineral

Mineral merupakan unsur penting dalam proses fisiologis baik hewan

maupun manusia, mineral merupakan suatu komponen penyusun tubuh, 4-5%

berat tubuh terdiri atas mineral, sekitar 50% mineral tubuh terdiri atas Ca, 25%

fosfor, dan 25% terdiri atas mineral lain (Darmono,2007). Mineral digolongkan

dalam dua kelompok berdasarkan jumlah yang dibutuhkan ternak, yaitu makro

mineral antara lain kalsium (Ca), fosfor (P), magnesium (Mg), natrium (Na), klor

(Cl), dan mineral mikro antara lain : seng (Zn), molybdenum (Mo), mangan (Mn),

kobalt (Co), krom (Cr), nikel (Ni), dan yodium (I). Mineral makro dibutuhkan

lebih banyak dibandingkan dengan mineral mikro. Kecukupan akan mineral

makro maupun mikro penting diperhatikan mengingat fungsi mineral mutlak dan

harus ada di dalam pakan agar kesehatan dan produktivitas ternak tidak terganggu

(Churchdan Pond, 1982).

Ternak memerlukan mineral untuk membentuk jaringan tulang dan urat,

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

memelihara kesehatan (Parakkasi, 1995). Mineral berfungsi untuk bahan

pembentuk tulang dan gigi yang menyebabkan adanya jaringan yang keras

dankuat, memelihara keseimbangan asam basa dalam tubuh, sebagai aktivator

system enzim tertentu, dan sebagai komponen dari suatu sistem enzim (Tillman et

al.,1998). Kasus penyakit defisiensi mineral dapat didiagnosis berdasarkan gejala
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yang terlihat, seperti kekurusan, hilang nafsu makan, kemandulan, dan keguguran

pada ternak yang bunting. Penyakit defisiensi mineral ini diakibatkan oleh

kurangnya kandungan mineral tertentu pada pakan, tetapi tidak menutup

kemungkinan akibat terjadinya interaksi unsur-unsur mineral dalam pakan

tersebut. Penyakit pada sapi juga disebabkan oleh kondisi daerah, yaitu lahan

kering marginal dengan curah hujan rendah sehingga kekurangan konsumsi

mineral (Darmono, 2007).

2.5. Mineral Kalsium

Kalsium (Ca) merupakan elemen mineral yang paling banyak dibutuhkan

oleh tubuh ternak. Kalsium memiliki peranan penting sebagai penyusun tulang

dan gigi, mengatur pembekuan darah, meningkatkan fungsi transpor membran sel,

berperan dalam fungsi saraf, tekanan darah, fungsi kekebalan, stabilisasi enzim

dan sebagai komponen mineral dalam susu pada sapi laktasi (NRC, 2002). Ternak

dapat kekurangan Ca bila tidak disediakan bahan-bahan pakan yang baik dalam

ransumnya. Beberapa bahan pakan yang baik dan cukup mengandung Ca antara

lain hijauan dari leguminosa (bangsa kacang-kacangan), bagian yang kasar dari

rumput yang tumbuh ditanah yang kaya akan Ca (tanah kapur), tepung daging dan

tulang, tepung ikan, dan susu (Anggorodi, 1989). Kalsium sangat berperan dalam

pembentukan tulang dan gigi, fungsi kerja otot dan syaraf, keseimbangan asam-

basa, sumber energi tubuh, dan regulasi metabolisme lemak, protein serta

karbohidrat. Kekurangan kalsium akan berakibat pada gangguan pertumbuhan

(hewan muda), kehilangan berat badan, penurunan nafsu makan, kelemahan,
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peningkatan hipersensitivitas dan berkurangnya produksi susu (Purnamaningsih et

al., 2007). Tingkat defisiensi Ca yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya

perubahan pada tulang yang ditandai dengan penurunan mineralisasi, gangguan

pertumbuhan, perubahan bentuk dan struktur seperti yang terjadi pada rachitis

dengan gejalanya yaitu pertumbuhan lama, langkahnya kaku, persendian

membesar dan kesakitan, tulang-tulang kaki dan punggung bengkok, penyakit

osteomalacia yang terjadi pada hewan tua yaitu tulangnya menjadi lunak dan

penyakit osteoporosis yaitu ukuran tulang kecil, menjadi rapuh, mudah

patah(Nugroho, 1986).

2.6. Kebutuhan Kalsium pada Sapi

Kalsium merupakan mineral yang dalam jumlah tertentu (normal) sangat

diperlukan oleh tubuh ternak untuk aktivitas fisiologis, dan kalsium terdapat

dalam darah yang berasal dari penyerapan melalui usus (Coles, 1986). Sumber

utama dari kalsium bagi keperluan tubuh adalah pakan. Kalsium diserap didalam

usus dari permukaan mukosa oleh sel-sel yang terbentuk secara khusus dari

sekumpulan microvilli. Kalsium memasuki sitoplasma sel-sel usus dan kemudian

dikeluarkan pada permukaan lapisan serosa agar dapat memasuki cairan

ekstraseluler yang berhubungan dengan kapiler darah (Djojosoebagio, 1990).

Kalsium darah sangat tergantung pada penyerapan dari saluran pencernaan,

kandungan normal suatumineral dalam serum adalah konstan,kandungan Ca

dalam serumnormal sapi adalah 8-12 mg%. Kandungan Ca pada serum sapi di

bawah 8 mg%maka sapi akan mengalami defisiensi Ca (Darmono, 2007).
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Menurut Puls (1988) bahwa ambang batas sapi mengalami defisiensi kalsium

yaitu jika kadar kalsium pada serum antara 1,0-6,0 mg/100 ml, kalsium pada urin

0-7 mg/l, kalsium pada bulu sapi  0,1 -1,85 % dan kalsium pada susu 1,2 g/l. Sapi

yang mengalami defisiensi mineral memperlihatkan gangguan pertumbuhan bulu

yang jarang, mudah rontokdan kusam (Delima, 2008). Menurut Anggorodi (1989)

bahwa faktor kekurangan mineral terutama mineral makro dapat bertindak sebagai

peran utama dan memberikan dampak yang sangat luas dan komplek terhadap

pertumbuhan dan kesehatan ternak. Faktor kekurangan mineral tersebut dapat

meluas menjadi penyebab kekurangan protein, vitamin, dan hormon. Hal ini

secara langsung berakibat terhadap penurunan produktivitas ternak, termasuk

pembentukan jaringan tubuh.

2.7. Kalsium pada Tanah dan Pakan

Tanah merupakan faktor terpenting dalam tumbuhnya tanaman pada suatu

sistem pertanaman. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah

satunya ialah tersedianya unsur hara, baik unsur hara makro maupun unsur hara

mikro. Unsur hara makro diperlukan dalam jumlah yang relative besar seperti C,

H, O, N, P, K, Ca, Mg, dan S,sedangkan unsur hara mikro diperlukan dalam

jumlah yang relatif sedikit seperti Mn, Cu, Fe,Mo, B, dan Cl (Astuti, 2004).

Menurut Mengel dan Kirbby (1982) rata-rata kandungan Ca di kerak bumi adalah

3,64% dan Sutanto (2005) menyatakan bahwa kisaran kandungan Ca yang ada di

dalam tanah sebesar 0,2-1,5%. Hardjowigeno dan Sarwono (1995) menyatakan
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bahwa kadar Ca kurang dari 2 meq/100 g atau 0,04% merupakan kriteria yang

sangat rendah.

Kandungan Ca tanah yang rendah dikarenakan pH tanah rendah, bahan

organik rendah dan juga tekstur tanah pasir (Supriyadi, 2007). Ketinggian suatu

daerah juga dapat mempengaruhi kandungan Ca pada tanah, karena semakin

tinggi tempat maka suhu semakin rendah dan kelembaban tinggi, pada kondisi

tersebut maka kandungan air juga tinggi akibatnya unsur hara akan semakin

rendah karena proses pencucian (Sinaga et al., 2015). Nursa’ban (2006)

menyatakan bahwa erosi dapat menghilangkan unsur hara pada lapisan tanah

bagian atas yang relatif subur sehingga terjadinya kerusakan struktur tanah dan

dapat menurunkan produktivitas tanah. Kandungan Ca dalam tanaman sangaterat

hubungannya dengan kandungan Ca dalam tanah tempat tumbuhnya tanaman

tersebut, kandungan Ca dalam tanahdapat mempengaruhi penyerapan Ca oleh

tanaman. Semakin tinggi kandungan unsur hara dalam tanah maka semakin tinggi

juga mineral yang dihasilkan pada tanaman. Menurut McDowell et al.(1983)

kisaran nilai normal kandungan mineral dalam hijauan pakan untuk Ca adalah

0,17-1,53%.

2.8. Daerah Aliran Sungai (DAS) Jratunseluna

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. Sudut pandang bentang lahan (landscape), setiap

ekosistem DAS sering dibedakan menjadi bagian atas (hulu), tengah dan bawah
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(hilir). Bagian hulu dipersepsikan sebagai wilayah resapan air (recharge), bagian

tengah sebagai storage dan bagian bawah sebagai discharge (Mulyadi, 2013).

Secara administrasi, seluruh Wilayah Sungai Jratunseluna meliputi 2 (dua) Kota

(Kota Semarang dan Salatiga) dan 10 (sepuluh) Kabupaten (Kabupaten Semarang,

Boyolali, Grobogan, Sragen, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang dan Blora),

bagian hulu yaitu Kabupaten Semarang dan bagian hilir yaitu Kabupaten Pati

(Kementerian Pekerjaan Umum, 2010).

Perubahan penggunaan lahan di daerah hulu tidak hanya berdampak pada

tempat kegiatan berlangsung, secara langsung berdampak pada daerah hilir,

diantaranya dalam bentuk perubahan atau 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

(Wijanarto  dan Ramdani, 2006). Semua tanaman hidupnya tergantung pada

ketersediaan garam-garam mineral yang terdapat dalam tanah untuk memenuhi

kebutuhan tumbuh dan berkembang biak, kekurangan mineral essensial dalam

tanah akan mengakibatkan rendahnya kandungan mineral dalam jaringan tanaman

dan pertumbuhan tanaman terganggu. Kandungan mineral pada tanaman yang

rendah akan berdampak juga terhadap mineral pada ternak (Nugroho, 1986).


