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BAB I 

PENDAHULUAN 

Kalangan peternak pada umumnya memberikan pakan pada ternak seadanya 

karena kurangnya pengetahuan dan terbatasnya faktor ekonomi.  Kambing perah 

Peranakan Etawa (PE) sebagai penghasil susu membutuhkan protein yang tinggi 

untuk menunjang produktivitasnya, namun pada prakteknya harga pakan 

konsentrat yang merupakan sumber protein untuk ternak relatif mahal.  

Penyediaan bahan pakan sebagai sumber protein alternatif tentunya diperlukan.  

Urea merupakan salah satu kelompok bahan pakan Non Protein Nitrogen 

(NPN) yang mudah didapat dan relatif murah harganya.  Urea dapat digunakan 

sebagai sumber protein alternatif bagi ternak ruminansia.  Ruminansia dapat 

memanfaatkan sumber NPN termasuk urea, sehingga dalam ransum dapat 

ditambahkan urea sebagai sumber nitrogen.Urea di dalam rumen akan dirombak 

oleh bakteri menjadi amonia.  Amonia yang terbentuk bersama asam alfa keto 

akan diubah menjadi protein mikroba.  Protein mikroba tersebut berfungsi sebagai 

penyedia kebutuhan protein dalam tubuh ternak. 

Beberapa kelemahan penggunaan urea apabila digunakan sebagai pakan 

ruminansia yaitu urea tidak bisa diberikan dalam jumlah terlalu banyak karena 

dapat menimbulkan keracunan.  Kerentanan terhadap keracunan urea dipengaruhi 

oleh pola makan.  Apabila ternak diberi urea dengan pola makan tidak teratur 

lebih rentan terhadap keracunan urea dibanding denganternak yang pola 

makannya teratur.Urea dapat menjadi zat toksik untuk pakan ruminansia, apabila 
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pemberiannya tidak memperhatikan batas penggunaan dan pemberiannya tidak 

dicampur dengan bahan pakan lain atau pemberian tunggal.  

Urea yang masuk ke dalam rumen, cepat terlarut dan dihidrolisis menjadi 

amonia oleh bakteri pemecah urea.  Amonia tersebut diproduksi cepat dalam 

rumen danjika konsentrasi menjadi terlalu tinggi, maka langsung diserap ke dalam 

aliran darah, dikonversi menjadi urea di hati dan sebagian diekskresikan melalui 

ginjal bersama dengan urin (Loosli dan McDonald, 1968).Apabila urea diberikan 

berlebihan, maka akan menyebabkan kerja hati menjadi berat atau melampaui 

batas, sehingga berpengaruh terhadap keadaan hati yang normal menjadi rusak 

sel-sel penyusunnya.  Organ hati yang rusak menjadikan fungsi hati yang 

merombak senyawa berbahaya bagi tubuh tidak bekerja maksimal. Hal tersebut 

menyebabkan ternak keracunan bahkan dapat mengalami kematian. 

Indikator untuk mendeteksi kerusakan jaringan hati adalah dengan 

mengukur konsentrasi Serum Glutamat Oksaloasetat Transaminase (SGOT) dan 

Serum Glutamat Piruvat Transaminase (SGPT).  Enzim Glutamat Oksaloasetat 

Transaminase (GOT) dan Glutamat Piruvat Transaminase (GPT) pada pembuluh 

darah akan meningkat terlebih dahulu dan peningkatannya lebih drastis bila 

dibandingkan dengan enzim-enzim lainnya (Girindra, 1996). 

Penelitian maupun publikasi mengenai pemberian urea pada sapi dan domba 

sudah banyak dilakukan serta ditemukan, tetapi belum banyak publikasi pada 

kambing terutama kambing PE fase laktasi.  Berkenaan dengan hal tersebut maka 

perlu dilakukan pengujian pengaruh urea pada kambing PE laktasi.  Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menguji berbagai kandungan urea dalam pakan 
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terhadap fungsi hati kambing perah PE fase laktasi.Manfaat dari penelitian ini 

yaitu diperolehnya informasi tentang kandungan urea dalam pakan yang tepat 

sehingga dapat mengoptimalkan produktivitas kambing PE laktasi dan 

meningkatkan efisiensi biaya pakan tanpa menimbulkan pengaruh negatif pada 

kesehatan ternak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


