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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sapi Madura 

 

 Sapi Madura adalah salah satu plasma nutfah yang berasal dari Indonesia, 

tepatnya dari pulau Madura. Sapi Madura merupakan ternak yang dikembangkan 

sebagai ternak kerja, ternak potong, karapan dan Sonok (Djarijah, 1996). Sapi 

Madura merupakan sapi hasil persilangan antara sapi India (Bos indicus) dengan 

sapi Bali (Bos sondaicus) (Siregar, 2008). Karakteristik sapi Madura sangat 

seragam, yaitu bentuk tubuh kecil dengan kaki pendek dan kuat, berwarna merah 

bata agak kekuningan, bagian perut dan paha bagian dalam berwarna putih, serta 

memiliki tanduk yang khas dan pada jantan terdapat gumba (Fikar dan Ruhyadi, 

2010). 

 Sapi Madura jantan dewasa memiliki bobot badan sekitar 275 – 300 kg, 

sedangkan sapi betina dewasa sekitar 180 – 250 kg, dengan pertambahan bobot 

badan rata-rata 0,3 – 0,6 kg/hari, serta persentase karkas mencapai 45 - 50% 

dengan perbandingan daging dan tulang 5,84 : 1 (Fikar dan Ruhyadi, 2010). Sapi 

Madura termasuk sapi yang sangat efisien dalam mencerna pakan, bahkan dalam 

keadaan kurang pakan sama sekalipun, kondisi badan sapi tetap baik (Djarijah, 

1996). Yulianto dan Saparinto (2010) menyatakan bahwa walaupun memiliki 

tubuh yang relatif  kecil, sapi Madura mampu memberikan pertumbuhan yang 

cukup bagus meski diberi pakan seadanya. Hasil penelitian Umar et al. (2007) 
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menunjukkan bahwa sapi Madura dengan pemberian pakan 3,6% dari bobot 

badan memiliki PBBH sebesar 0,6 kg. 

 

2.2. Pakan 

 

 Pakan adalah semua bahan yang dapat dimakan dan dicerna seluruh atau 

sebagian tanpa mengganggu kesehatan ternak (Anggorodi, 1990). Nutrien 

diperoleh dari pakan yang dimakan serta dicerna oleh seekor ternak, meliputi 

protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin serta air yang penting untuk 

perawatan tubuh, pertumbuhan, penggemukan, reproduksi dan laktasi (Blakely 

dan Bade, 1994; Siregar, 2008).  

Bahan Pakan umumnya terdiri dari 2 macam, yaitu pakan berserat 

(roughages) dan pakan tambahan (konsentrat) (Rianto dan Purbowati, 2010). Sapi 

Madura dapat diberikan pakan berserat berupa jerami kedelai yang memiliki 

kandungan nutrien bahan kering (BK) 77,14%, protein kasar (PK) 6,13%, serat 

kasar (SK) 44,11%, lemak kasar (LK) 1,56% dan total digestible nutrients (TDN) 

47,61% (Hartaja et al., 2013). Pakan konsentrat adalah suatu bahan pakan yang 

diberikan ke ternak yang terdiri dari beberapa bahan pakan untuk meningkatkan 

gizi dari pakan yang digunakan (Hartadi et al., 1997).  

Beberapa bahan pakan yang dapat digunakan dalam campuran konsentrat 

adalah dedak padi, wheat bran dan ampas kecap. Dedak padi merupakan hasil 

ikutan penggilingan padi yang memiliki kandungan nutrisi BK 86%; PK 9,9%; 

SK 19,8%; Ca 0,23%; P 1,16% dan TDN 57% (Hartadi et al., 1997). Ampas 

kecap merupakan bahan pakan sumber protein hasil dari limbah industri 
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pembuatan kecap (Purbowati et al., 1999), yang memiliki kandungan nutrien BK 

94,30%; PK 30,29%; abu 15,66%; SK 24,40%; LK 26,47%; bahan ekstrak tanpa 

nitrogen (BETN) 3,12%; TDN 71,15% dan NaCl sebanyak 18-20% (Kuswanto 

dan Sudarmaji, 1989). Wheat bran merupakan pakan ternak sisa hasil 

penggilingan gandum yang memiliki kandungan nutrisi BK 86%; PK 15%; SK 

8,8%; LK 4,1%; BETN 60,4% dan TDN 71% (Hartadi et al., 1997). 

 

2.2.1. Complete feed 

 

 Complete feed adalah bahan pakan yang dicampur menjadi satu tanpa 

pakan tambahan lain kecuali air minum, guna memenuhi kebutuhan hidup pokok 

dan produksi (Hartadi et al., 1997). Complete feed yang baik memiliki warna yang 

sesuai dengan bahan dasar penyusunnya. Pemberian complete feed dapat 

mengganti fungsi dari konsentrat, karena complete feed merupakan pakan yang 

memiliki kandungan nutrisi lengkap sehingga ternak tidak membutuhkan 

tambahan untuk memenuhi hidup pokok dan produksi (Baba et al., 2012). 

 

2.2.2. Konsumsi pakan 

 

Konsumsi pakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ternak selama 24 

jam, baik untuk hidup pokok maupun produksi. Usaha untuk memaksimalkan 

produktivitas ternak dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor pakan 

khususnya kandungan protein yang merupakan senyawa organik kompleks yang 

berfungsi untuk membangun dan memelihara jaringan tubuh dan organ tubuh, 

serta menyediakan energi dalam tubuh, menyediakan sumber lemak dan 
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menyediakan asam amino bagi tubuh (Pasambe et al., 2006). Pakan yang 

berkualitas baik dan diberikan dalam jumlah yang cukup akan meningkatkan 

produktivitas ternak (Yuliantonika et al., 2013). Pemberian pakan dengan 

kuantitas yang meningkat akan meningkatkan konsumsi pakan, metabolisme 

jaringan tubuh, komposisi tubuh, pertambahan bobot badan serta bobot badan 

ternak (Johnson et al., 2003; Richardson and Herd, 2004). Semakin tinggi jumlah 

pemberian pakan juga mengakibatkan naiknya metabolisme yang terjadi di dalam 

tubuh ternak (Nkrumah et al., 2006). Pertambahan bobot badan merupakan hasil 

dari aktivitas metabolisme yang terjadi di dalam tubuh ternak (Tillman et al., 

1991). Sapi FH dengan pemberian pakan berupa hijauan dan ampas tahu hingga 

2,5% bobot badan, dapat memberikan pertambahan bobot badan harian (PBBH) 

sebesar 0,97 kg (Sunandar et al., 1997). Sapi Madura dengan pemberian pakan 

hingga 3,6% dari bobot badan mampu menaikkan pertambahan bobot badan 

harian (PBBH) sebesar 0,6 kg (Umar et al., 2007).  

 

2.3. Kreatinin 

  

 Kreatinin adalah senyawa nitrogen yang berasal dari proses metabolisme 

protein di dalam tubuh yang dikeluarkan melalui urin (Tillman et al., 1991). 

Kreatinin adalah produk akhir metabolisme endogenus dari metabolisme kreatin 

fosfat yang terjadi di dalam otot dan dilepaskan oleh otot dan diekskresikan 

melalui urin (Hall, 2015).  

Menurut Banarjee (1978) kreatinin erat kaitannya dengan otot. Pada ternak 

dengan bobot tubuh yang besar, jumlah keluaran kreatinin yang dihasilkan akan 
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lebih tinggi. Peningkatan keluaran kreatinin dan peningkatan aktivitas otot 

berkaitan dengan katabolisme otot yang dipengaruhi oleh kecukupan energi untuk 

aktivitas otot (Kertz et al., 2008). Jumlah keluaran kreatinin tiap ternak berbeda-

beda, karena setiap ternak memiliki kemampuan metabolisme yang berbeda pula 

(Anggraeni, 2009). Susmel et al. (1995) menyatakan bahwa jumlah kreatinin yang 

dikeluarkan oleh tubuh antara lain dipengaruhi oleh bobot badan dan protein 

tubuh ternak. Meningkatnya bobot badan ternak merupakan hasil dari peningkatan 

komponen-komponen penyusun tubuhnya, diantaranya yaitu peningkatan protein 

tubuh ternak. Keluaran kreatinin setiap harinya relatif sama dengan jumlah protein 

di dalam tubuh, dikarenakan ekskresi kreatinin merupakan gambaran metabolisme 

tubuh di dalam tubuh ternak. Chen et al. (1995) menyatakan bahwa ekskresi 

kreatinin setiap hari relatif konstan dengan jumlah protein di dalam tubuh. 

Proses pengeluaran kreatinin memiliki hubungan dengan metabolisme 

energi yang terjadi di dalam tubuh ternak (Saraiva et al., 2014). Pada kondisi ATP 

(Adenosine Triphospate) yang berlebih, kreatin secara spontan akan diubah 

menjadi fosfokreatin (phospocreatine) yang mengandung ikatan tunggal energi 

tinggi. Pada kondisi ATP yang rendah, fosfokreatin (phospocreatine) 

menyumbangkan fosfatnya kepada ADP (Adenosine Diphospate) untuk 

menghasilkan ATP. Kreatin secara spontan berikatan dengan air untuk 

membentuk kreatinin dan diekskresikan melalui urin. Konversi perhari 

fosfokreatin (phospocreatine) yang diubah menjadi kreatinin adalah sebesar 2% 

dari total persentase serta 98% disimpan dalam bentuk proporsi cadangan 

kreatinin di dalam otot (Lawrence dan Fowler, 2002).  


