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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu diantara sekian banyaksumber daya genetik ternak yang perlu 

dipertahankan eksistensinya adalah ternak domba. Domba lokal yang ada di 

Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu Domba Ekor Tipis (DET) dan 

Domba Ekor Gemuk (DEG). Domba merupakan ternak ruminansia kecil yang 

potensial sebagai sumber protein hewani dan daya beli terhadap domba masih 

terjangkau oleh petani peternak sehingga mempunyai peluang cukup besar untuk 

dikembangkan dalam upaya pemenuhan kebutuhan daging untuk masyarakat,oleh 

sebab itu pemeliharaan domba banyak diusahakan pada peternakan rakyat, karena 

mudah dipelihara dan pakannya lebih sederhana dibandingkan dengan ternak 

ruminansia besar. Ternak domba memiliki beberapa keunggulan, diantaranya 

lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan mudah dalam pemeliharaan. 

Jerami padi merupakan limbah pertanian yang tersedia dalam jumlah yang 

cukup banyak, tetapi belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Produksi jerami padi 

bervariasi yaitu mencapai sekitar 12–15 ton per hektar dalam satu kali panen, atau 

4–5 ton bahan kering tergantung pada lokasi dan jenis varietas tanamannya, yang 

secara keseluruhan mencapai 128 juta ton untuk luas panen 10,7 juta hektar (BPS 

Indonesia, 2005).Nutrien yang terkandung dalam jerami padi terhitung rendah dan 

memiliki serat kasar yang tinggi sehingga sulit dicerna ternak.  
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Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas jerami padi, 

salah satu upaya yang murah, praktis dan hasilnya lebih palatabel untuk ternak 

adalah teknik pengolahan jerami padi menggunakan urin dan atau urea. 

Pengolahan jerami padi menggunakan ureadapat meningkatkan kandungan 

nitrogen (McDonald et al., 2002), palatabilitas, konsumsi dan kecernaan pakan 

(Ahmed et al., 2002). Dosis urea yang ditambahkan ke dalam jerami jumlahnya 

sekitar 4–6 persendari berat kering jerami.  

Kreatinin merupakan salah satu sisa metabolisme protein di dalam tubuh, 

dan dikeluarkan lewat urin, sehingga jumlah kreatinin yang dikeluarkan lewat urin 

dapat digunakan sebagai indikator massa protein dalam tubuh. Menurut Forbes 

dan Bruining (1976), kreatinin dalam urin berkorelasi tinggi dengan bobot badan 

atau jaringan massa tubuh ternak. Kreatinin akan selalu diekskresikan lewat urin 

meskipun ternak tersebut tidak makan atau melakukan aktivitas. Menurut Chen et 

al. (1995),perbandingan ekskresi kreatinin setiap harinya relatif konstan dengan 

jumlah protein tubuh, karena ekskresi kreatinin yang dikeluarkan setiap hari 

dalam urin menggambarkan metabolisme dalam tubuh ternak. Pengukuran 

kreatinin dalam urin pada ternak domba diharapkan dapat digunakan untuk 

menduga kandungan protein dalam tubuh ternak. Semakin banyak jumlah 

kreatinin yang keluar menandakan bobot badan ternak semakin besar karena 

protein yang terdeposisi dalam tubuh dapat diubah dalam bentuk bobot badan 

ternak.  
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1.2. Tujuan dan Manfaat  

Penelitian bertujuan mengetahui pengaruh pemberian pakan jerami padi 

perlakuan menggunakan urea dan urin terhadap kadar keluaran kreatinin dan 

hubungannya dengan bobot badan domba lokal jantan dengan menggunakan 

jumlah kreatinin dalam urin sebagai indikator. Manfaat penelitian ialah untuk 

mendapatkan informasi tentang jumlah kreatinin yang dikeluarkan oleh domba 

lokal jantan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


