
MANAJEMEN PRODUKSI TERNAK POTONG 

 

PENDAHULUAN 

 Mata kuliah Manajemen Produksi Ternak Ruminansia khusus untuk ternak 

potong ini diarahkan untuk memberikan bekal kepada para mahasiswa yang akan 

melaksanakan Praktek Kerja Lapang (PKL) yang kemudian menulisnya dalam bentuk 

laporan PKL. Secara umum judul-judul PKL yang biasa digunakan adalah 

• MANAJEMEN PERKANDANGAN 

• MANAJEMEN PEMILIHAN BIBIT 

• MANAJEMEN PEMBERIAN PAKAN 

• MANAJEMEN PERKAWINAN 

• MANAJEMEN PEMELIHARAAN (ANAK, MUDA, INDUK, PEJANTAN) 

Sehingga diharapkan para mahasiswa dalam membuat judul sampai dengan laporannya 

tidak mengalami kesulitan. 

 

  



MANAJEMEN PERKANDANGAN 

 

Denah kandang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: i adalah tempat/lahan untuk parker 

 h adalah lahan hijauan pakan 

Ini contoh gambar denah kandang yang dilengkapi luas area perkandangan tersebut, yang 

kemudian perlu dibahas, mengapa penempatannya seperti itu ?, (misalnya mengapa 

kandang induk bunting ditempatkan dekat kantor ? dan lain lain 
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Gambar Kandang 

 

 

 

Contoh kandang tipe tunggal dan tipe ganda lengkaap dengan ukuran-ukurannya 



Kemiringan lantai kandang 

 

 

Kandang kambing/domba 

 

Contoh kandang berkolong untuk kambing/domba 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tempat pakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh beberapa tempat pakan ternak sapi, domba/kambing dan babi 



Model Feedlotter 

 

 

  



Sanitasi kandang 

 

 

 

 

 

 

 

Membersihkan kotoran dilakukan berapa kali/hari, kotoran dialirkan kemana 

Pembuangan kotoran 

 

Ini salah satu tempat pembuangan kotoran di feedlotter (dikumpulkan dalam satu pons) 

dan kemudian dimasukkan dalam karung plastik (kanan) untuk selanjutnya 

didistribusikan atau dijual.Sementara ini kotoran sapi masih menjadi masalah atau belum 

daapat di manfaatkan dengan baik, sehingga dibuatkan tempat penampungan yang cukup 

luas. 

 

 

 

 



Pemanfaatan kotoran untuk bio gas dan pupuk 

 

 

Ini merupakan salah satu alternative memanfaatkan kotoran untuk biogas maupun pupuk, 

namun apabila dalam jumlah yang sangat besar, maka cukup sulit juga memanfaatkan gas 

nya, kecuali kalau gas yang dihasilkan sudah dapat di masukkan atau dikemas dalam 

tangki-tangki seperti LPG. 

 



MANAJEMEN PEMILIHAN BIBIT 

 

 Dalam pemilihan bibit, maka perlu ditentukan dulu: 

• Ternak apa yang akan di ternakkan ? 

• Pembibitan/penggemukan atau gabungan ? 

• Dimana biasa mendapatkan bibit ? 

• Bagaimana cara memilih bibit ? 

• Pertimbangan-pertimbangan apa yang perlu diperhatikan ? 

Bangsa-bangsa ternak potong 

Kerbau 

 

 

 

 

 

 

 

Sapi potong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kambing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Babi 

 

 

 

 

 

 

 

Sambil mengingat bangsa-bangsa ternak potong (kerbau, sapi, kambing/domba dan babi) 

 

Tanda-tanda umum bibit 

1. Kondisi tubuh secara umum normal (tidak ada cacat) 

2. Kulit bersih, mulus 

3. Mata bersih, cerah (tidak sayu) 

4. Agresif 

5. Punggung lurus 

6. Kaki tegap, berdiri dengan ke empat kaki dengan beban sama berat 

7. Ukuran tubuh besar, tidak terlalu gemuk 

8. Alat reproduksi normal  

9. Memperhatikan catatan produksi 

Seleksi 

 



Seleksi dapat dilakukan apabila kita mencari bibit dari usaha peternakan sendiri, tentunya 

harus diikuti  pelaksanaan recording. Recording yang diperlukan, misalnya dilakukan 

terhadap penimbangan berat lahir, berat sapih, penimbangan rutin (satu bulan sekali atau 

dua minggu sekali) untuk mengetahui pertumbuhannya. Dari data-data yang ada akan 

dapat digunakan untuk melakukan seleksi. Seleksi dapat dilakukan secara ketat atau 

longgar, sangat tergantung pada kita, kalau masih kita perlukan jumlah populasi yang 

banyak, maka seleksi yang dilakukan tidak perlu ketat, namun apabila pupolasi atau 

jumlah ternak sudah banyak atau tinggi, maka seleksi sebaiknya dilakukan secara ketat 

supaya peningkatan yang diperoleh juga semakin cepat. 

  



MANAJEMEN PEMBERIAN PAKAN 

 

Dalam laporan Praktek Kerja Lapang, salah satu judul yang dapat digunakan dalam 

pembuatan laporan adalah MANAJEMEN PEMBERIAN PAKAN DI USAHA 

PETERNAKAN ………… Apabila kita mengambil judul ini, maka nantinya data yang 

diperlukan adalah: 

• BAHAN PAKAN YANG DIGUNAKAN 

• JUMLAH PEMBERIAN PER EKOR PER HARI 

• CARA PEMBERIAN 

• ANAK/MUDA/DEWASA (PEJANTAN, 

INDUKBUNTING/MENYUSUI/KERING) 

Bahan pakan yang digunakan 

Sedapat mungkin kita memperoleh informasi bahan pakan yang di gunakan, 

karena ada kemungkinan beberapa bahan pakan ada yang dirahasiakan.Kalau memang 

ada yang dirahasiakan, ya kita harus menghargainya, kita catat yang bisa diketahui saja, 

misalkan hijauan yang di berikan rumput gajah, kaliandra dan rumput lapang, maka dari 

ketiga macam hijauan tersebut perlu diperkirakan berapa persentase masing-masing 

setiap harinya. Kalau data tersebut didapatkan selama 20 hari, yang ada kemungkinan 

setiap harinya tidak sama, maka data tersebut di ambil rata-ratanya dan usahakan 

didapatkan data berapa pemberian hijauan maupun konsentrat perekor perhari. 

 Dari data-data tersebut, maka dengan bantuan tabel-tabel kebutuhan pakan dan 

tabel hasil analisis bahan-bahan pakan, maka akan dapat dihitung atau diketahui apakah 

pakan yang diberikan di usaha peternakan tersebut sudah baik (artinya kebutuhan 

nutrisinya apakah sudah dapat terpenuhi atau masih kurang). 

 Bagaimana cara pemberian pakan atau penyajiannya pada ternak ?, beraka kali 

pemberiannya perhari, hijauan diberikan begitu saja atau di Choper dulu ? mana yang 

diberikan duluan, hijauan atau konsentrat. 

 Pemberiannya apakah dibedakan berdasarkan kondisi fisiologisnya yaitu antara 

anak, muda, dewasa (pejantan, induk bunting, menyusui atau kering). 

Di Indonesia, manajemen pemberian pakan dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu 

digembalakan (grazing) dan cut and carry (dikandangkan). Digembalakan banyak 



digunakan untuk ternak domba dari pada ternak kambing, karena domba mempunyai 

insting bergerombol yang lebih kuat.Padang penggembalaan sendiri dapat dilakukan 

penggembalaan kontinyu dan penggembalaan rotasi, sedangkan Cut and Carry merupakan 

pemberian pakan dimana hijauan pakan ternak dicarikan oleh peternak, umumnya 

dilakukan pada ternak dengan sistem dikandangkan (intensif). 

Perbedaan penggembalaan kontinyu dan rotasi adalah 

 

 

 

 

 

 

 

Cara penggembalaan 

• Ektensif, ternak digembalakan secara bebas, memilih hijauan yang hijauan yang 

disukai tanpa rotasi. 

• Semi ektensif atau intensif, ternak digembalakan secara bebas pada pasture yang 

luas, sudah ada rotasi tapi pemilihan hijauan masih bebas. 

• Intensif, digembalakan di daerah terbatas yang di bagi menjadi petak-petak 

terbatas, pemilihan hijauan terbatas, rotasi diperketat, tiap hari atau beberapa hari 

sekali berpindah petak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. KONTINYU 

- EKSTENSIF/PP ALAM 

- PASTURE TUNGGAL 

- TIDAK ADA 

lNTERVAL WAKTU 

- PROD. PASTURE RENDAH 

- PRODUKSI DAGING 

   KURANG BAIK 

P. ROTASI 

- INTENSIF 

- BERPETAK-PETAK 

- ADA INTERVAL  

- ANTAR PETAK 

- PROD. PASTURE TINGGI 

- PRODUKSI DAGING BAIK 



Secara skematis seperti gambar dibawah ini 

 

 

 

Catatan : 

 Kebutuhan ransum untuk domba/kambing akan berbeda-beda tergantung bobot 

badan dan status produksi ternak tersebut. Untuk ternak bunting kebutuhannya 

akan berbeda dengan ternak yang sedang menyusui, atau dengan ternak jantan 

dewasa atau ternak muda 

 Ransum yang diberikan harus mengandung nutrisi yg sesuai dengan 

kebutuhannya    

Secara umum, kebutuhan ransum berdasarkan kondisi fisiologis ternak  domba, dapat 

dilihat pada Gambar dibawah ini.  

Ekstensif Semi ekstensif Intensif 



 

Atau 

 

  



MANAJEMEN PERKAWINAN DAN PEMELIHARAAN 

 

Berbicara tentang perkawinan, maka dimulai dari setelah ternak mengalami pubertas, 

dimana umur pubertas ternak potong bervariasi seperti pada Tabel dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perkawinan perlu diatur untuk tujuan: 

• Untuk efisiensi usaha 

• Untuk tujuan pemuliaan (seleksi dan culling) 

• Untuk meningkatkan produktivitas ternak 

• Untuk perkembangan usaha 

Ada 3 macam system perkawinan: 

• FLOCK MATING 

• HAND MATING 

• ARTIFISIAL INSEMINATION 

Interval kelahiran 

  MASA KOSONG   B U N T I N G 

L   K K               L 

Keterangan: 

L = Lahir 

K = Kawin 

Ditinjau dari segi dinamika populasi dan potensi genetik dari ternak Potong, maka            

ternak babi urutan pertama dalam angka produktivitasnya, kmd disusul oleh kambing,                            

domba, sapi dan terakhir adalah ternak kerbau.Dalam bentuk Tabel urutan tersebut dapat 

dilihat dibawah ini. 

TERNAK  UMUR  VARIASI 

SAPI    12 bln   6-12bln 

KUDA    18   10-24 

KERBAU   24   12-40 

KAMBING    8   4-12 

DOMBA    8   4-12 

BABI     6   4-8 



Uraian Babi Kambing/ 

Domba 

Sapi Kerbau 

- Masa bunting (hr) 

- Jumlah anak/kelahiran (ekor) 

- -Sevice period (hari) 

- -Jarak Kelahiran (hari) 

- Jumlah melahirkan/ thn (ekor) 

-  Jumlah anak/thn/ekor 

± 114 

6-12 

60-90 

± 180 

12-24 

36-72 

± 150 

1-3 

±90 

± 240 

1,5 

2-3 

± 283 

1 

±180 

± 360 

0,5 

0,75 

± 310 

1 

±200 

± 390 

0,3 

0,5 

 

Pemeliharaan Betina Dewasa,Induk Bunting dan Menyusui 

1. Betina dewasa 

   - 2minggu sebelum dan  setelah dikawinkan perlu  

     dilakukan flushing (peningkatan kualitas pakan) 

   - waktu yang tepat untuk mengawinkan yaitu 12 – 18 jam  setelah tanda-tanda  berahi 

pertama tampak 

2. Betina Bunting 

-   Ditempatkan dalam kandang khusus 

-   Menjaga kebersihan kandang 

-   6 minggu menjelang kelahiran dan setelah  

kelahiran kualitas pakan harus ditingkatkan 

3. Induk Menyusui 

-  Setelah anak lahir, akan segera menyusu pada induknya, jika terjadi kesulitan  maka 

harus dibantu 

- Anak yang tidak memiliki induk dapat disusukan pada induk yang lain, atau diberi susu 

pengganti/milkreplacer  

- Induk yang memiliki 3 anak atau lebih dapat dibantu dengan memberikan susu buatan 

(pengganti) 

 

 



Manajemen pemeliharaan induk 

Faktor-faktor yang sangat penting : 

-  Laju Reproduksi induk 

-  Laju pertumbuhan anak sampai disapih 

-  Efisiensi pakan 

 

Untuk mengukur tingkat laju reproduksi dapat dilihat dari : 

1. Lambing Rate 

Jumlah anak yang lahir dari induk yang bunting dikali 100% 

2. Reproductive Rate /Laju reproduksi 

    Jumlah anak yang disapih per induk produktif per tahun 

 

Reproductive rate dapat dihitung dengan rumus   (Gatenby, 1986)  sebagai berikut : 

RR = S ( 1 – M) 

         I      

Keterangan: 

         S       =   Jumlah anak sekelahiran 

         M     =   Tingkat mortalitas 

         I        =    Lambing Interval (dalam tahun) 

 

untuk menenghitung jumlah anak lepas sapih/ekor/tahun adalah: 

RR’ = S (1- M) P  

                           I   

Keterangan : 

S       =   Jumlah anak sekelahiran 

         M      =   Tingkat mortalitas 

         I       =    Lambing Interval (dalam tahun) 

         P      =    Jumlah populasi induk produktif 

 

 

 

 

 



Reproductive rate 

Contoh soal : 

Diketahui jumlah anak sekelahiran 1,6, tingkat mortalitas 15% pertahun, lambing interval 

9 bulan, jumlah populasi betina produktif 55%. Ditanyakan berapa ekor anak lepas sapih 

yang dapat dihasilkan oleh seekor induk, dan berapa anak lepas sapih yang dapat 

dihasilkan setiap tahunnya bila populasi ternak domba yang dipelihara 3000 ekor? 

 

PEMELIHARAAN ANAK SEBELUM DISAPIH (Pre Weaning) 

Anak dibiarkan bersama induknya sampai umur 

  sapih (± umur 3 bulan – 5 bulan)  

 pada periode ini dilakukan kegiatan a.l. : 

 - penandaan (marking)  

 - kastrasi ( umur 1 – 2 minggu)  

 - docking ( 2 minggu) 

Kastrasi dilakukan untuk : 

    -  mempercepat pertumbuhan 

    -  memperbaiki kualitas karkas ( daging menjadi lebih berlemak) 

    -  mengurangi sifat agresif dari ternak jantan 

Docking bertujuan untuk menjaga kebersihan ternak terutama domba penghasil wool 

Pemeliharaan Anak Lepas sapih (Growing ) 

-   Pada saat penyapihan secara bersamaan dapat  dilakukan pula seleksi dan culling  

-   Pakan yang diberikan harus berkualitas baik agar laju pertumbuhan tinggi 

-   Pemeliharaan pada periode ini dibagi menjadi : 

    1. Pemeliharaan ternak bakalan  

    2. Pemeliharaan ternak pengganti ( untuk pejantan dan betina) 

 


