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BAB I 

PENDAHULUAN 

Realita distribusi sapi dari produsen ke konsumen memiliki jarak yang 

jauh, sehingga proses distribusi sangat mempengaruhi bobot badan sapi sebelum 

sampai ke konsumen.  Perkiraan peningkatan biaya yang ditimbulkan transportasi 

bakalan maupun sapi potong bisa mencapai 10 – 15% dari harga awal, sehingga 

sistem transportasi harus dikelola dengan baik. 

Jarak  lokasi dan lama pengangkutan pada saat pengangkutan bakalan dan 

sapi potong ke tempat penggemukan, pemasaran dan pemotongan akan 

mengakibatkan susutnya bobot badan sapi, karena stres selama pengangkutan.  

Stres ini terjadi karena rendahnya tingkat kenyamanan ternak.  Sebagai contoh, 

ternak mengalami kelelahan karena terlalu lama berdiri, guncangan dan getar 

mesin selama pengangkutan.  Selain itu, bak angkut yang terbuka juga membuat 

ternak mengalami kapanasan, kehujanan, dan terpaan angin yang kencang selama 

perjalanan. 

Stres akan mengakibatkan gangguan metabolisme yaitu terganggunya 

gerak peristaltik rumen dan saluran pencernaan lainnya di dalam tubuh sehingga 

suplai nutrisi ke dalam tubuh ternak berkurang.  Tubuh ternak akan selalu 

berusaha mencukupi energi didalam tubuh, sehingga jika terjadi kekurangan 

energi maka akan dilakukan pemanfaatan glikogen serta pembongkaran lemak dan 

protein di dalam tubuh yang berujung pada penyusutan berat badan ternak.  Faktor 
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lain yang mengakibatkan susut pada saat transportasi adalah hilangnya cairan 

tubuh ternak, defekasi dan penurunan konsumsi pakan. 

Penelitian transportasi sapi Madura dari Pamekasan Jawa Timur terdahulu 

menunjukkan bahwa susut bobot badan terjadi sebesar 7%.  Indikasi susut bobot 

badan yang terjadi adalah dari feses akibat defekasi dan pembongkaran jaringan 

tubuh.  Susut karena faktor defekasi adalah peningkatan kuantitas feses akibat 

gagalnya sistem pencernaan karena stres (Oudshroorn, 2009).  Maka perlu 

diketahui berapa persen kontribusi feses terhadap susutnya bobot badan saat 

tranportasi dengan cara memuasakannya 24 jam sebelum distribusi berlangsung.  

Pemuasaan ternak sebelum keberangkatan diharapkan akan memberikan informasi 

pengaruh susut bobot badan saat pengangkutan berlangsung.  Pakan dalam tubuh 

ternak dicerna kurang lebih selama 72 jam hingga keluar dari dalam tubuh ternak 

berupa feses (Orskov,1992).  Tujuan dari pemuasaan adalah mengosongkan isi 

rumen sehingga defekasi diharapkan terjadi lebih sedikit. 

 Pasca pengangkutan akan berpengaruh terhadap produktifitas ternak,  

sehingga ternak harus melalui tahap adaptasi dan pemulihan, baik dari pemulihan 

konsumsi pakan ataupun pemulihan fisiologis ternak.  Pemulihan konsumsi pada 

sapi setelah mengalami pemindahan tempat pemeliharaan adalah 7 hari (Hogan et 

al., 2007).  Lama pemulihan ternak tentu tergantung pada jenis sapi terkait dengan 

kemampuan adaptasi ternak tersebut, jadi penelitian ini juga bertujuan untuk 

menemukan data tentang bagaimana kemampuan pemulihan sapi Madura pasca 

transportasi. 

 


