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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

  Jerami padi dan urin sapi merupakan limbah pertanian dan peternakan 

yang jumlahnya melimpah sepanjang musim. Penggunaan jerami padi untuk 

pakan ruminansia memililiki kendala berupa kandungan serat kasar yang tinggi 

dan kadar protein yang rendah, sehingga diperlukan suatu pengolahan pada jerami 

padi sebelum diberikan pada ternak. Urin sapi memiliki kandungan N berupa N 

urea yang dapat dijadikan sebagai penambah N untuk meningkatkan kualitas 

pakan. Kualitas pakan salah satunya dapat diukur dari kadar protein kasar dan 

serat kasarnya. Unsur N merupakan tolok ukur dalam penentuan protein kasar 

pakan. 

 Sumber utama protein pada hewan ruminansia khususnya domba breasal 

dari tiga sumber, yaitu protein pakan yang tidak terdegradasi di dalam rumen, 

protein mikrobia rumen dan protein endogenus dari hasil recycling N dalam 

bentuk urea. Protein pakan merupakan protein yang terdapat dalam pakan yang 

lolos dari degradasi di dalam rumen. Protein mikrobia berasal dari mikrobia 

rumen yang ikut masuk saluran pencernaan bersamaan dengan laju alir pakan. 

Recycling N terjadi di dalam hati, selanjutnya menuju ke mulut dalam bentuk non 

protein nitrogen (NPN) yang terkandung dalam saliva. Non protein nitrogen yang 

terdapat dalam saliva ini kemudian masuk ke dalam rumen bersama dengan pakan 

yang dikonsumsi. 
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 Jumlah protein yang masuk ke dalam tubuh dikurangi protein yang keluar 

melalui urin dan feses dapat dijadikan tolok ukur banyaknya jumlah protein yang 

dideposisi dalam tubuh. Semakin sedikit jumlah protein yang keluar melalui urin 

dan feses menandakan bahwa jumlah protein yang terdeposisi di dalam tubuh 

semakin banyak. Protein yang terdeposisi dalam tubuh dapat diubah dalam bentuk 

bobot badan ternak (Parakkasi, 1995). 

 Urin sapi perah dan jerami padi merupakan limbah dari usaha peternakan 

dan pertanian yang jumlahnya melimpah sepanjang tahun, sehingga sangat 

potensial digunakan sebagai pakan alternatif. Penggunaan dua jenis limbah ini 

juga berfungsi untuk mengurangi cemaran terhadap lingkungan.  

 Pemberian urin pada jerami padi berfungsi untuk meningkatkan kadar 

protein kasar. Perlakuan penambahan urin terhadap jerami padi juga  

menyebabkan ikatan lignoselulosa dan lignohemiseslulosa menjadi renggang. 

Selain itu, Nitrogen dari urin maupun urea oleh mikroba rumen dapat dijadikan 

sebagai sumber N untuk menyusun protein tubuhnya. 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah pemberian perlakuan urin ataupun 

urea pada jerami padi dapat meningkatkan kadar protein kasar pakan. Peningkatan 

protein kasar pakan ini selanjutnya diduga dapat mempengaruhi pemanfaatan 

protein pakan dan produktivitas dari domba lokal jantan. 

 

1.2. Tujuan dan Manfaat 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemanfaatan protein pakan domba 

lokal jantan antara yang diberi pakan konsentrat dan jerami padi perlakuan 

menggunakan urin dan urea. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 



3 

 

 

mendapatkan informasi tentang penggunaan teknologi penambahan urin ataupun 

urea ditinjau dari protein pakan yang mampu dimanfaatkan oleh domba lokal 

jantan. 

 

 

  


