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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Semakin bertambahnya jumlah penduduk maka tingkat kesejahteraan 

masyarakat juga akan meningkat, dimana kebutuhan tersebut dapat meningkatkan 

kebutuhan susu sapi dari tahun ke tahun. Sumber penghasil susu yang potensial 

yaitu ternak perah khususnya sapi perah dimana sapi perah merupakan salah satu 

penghasil susu yang penting dalam kebutuhan gizi masyarakat. Ternak perah di 

Indonesia pada umumnya yang dipelihara yaitu bangsa sapi Friesian Holstein 

(FH). Sapi Friesian Holstein (FH) merupakan salah satu ternak perah yang 

memiliki produksi susu tinggi diantara sapi yang lain. Faktor yang mempengaruhi 

kualitas maupun kuantitas susu yang baik salah satunya yaitu asupan pakan serta 

kebutuhan nutrisi ternak yang terpenuhi. Untuk meningkatkan produksi ternak 

perah dapat diimbangi dengan memperhatikan manajemen pemeliharaan maupun 

manajemen pemberian pakan yang baik. 

Masalah yang sering kali dialami oleh peternak seperti pemberian pakan 

yang masih belum efisien yang berdampak pada  produktivitas sapi perah rendah. 

Permasalahan tersebut disebabkan oleh harga pakan yang mahal salah satunya 

yaitu konsentrat sebagai pakan tambahan untuk ternak. Konsentrat yang diberikan 

terdapat kandungan protein yang merupakan zat pakan dengan harga yang mahal 

maka berperan penting dalam tubuh ternak. Khususnya pada ternak yang sedang 
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laktasi protein sangat berperan penting dalam pertumbuhan, kebuntingan, 

menentukan kualitas dan kuantitas produksi susu.  

Proteksi asam lemak tidak jenuh ganda (ALTJG) dengan minyak jagung 

pada pakan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kadar ALTJG serta 

menurunkan asam lemak jenuh pada susu. ALTJG diproteksi menggunakan KOH 

kemudian ditransformasi dengan CaCl2 sehingga tidak menyebabkan toksisitas 

bagi miroorganisme. Peningkatan jumlah protein mikroba yang diduga karena 

banyak mikroorganisme yang ikut ke dalam arus digesti akan menyebabkan 

protein darah meningkat dan akhirnya protein susu juga meningkat. ALTJG yang 

tidak terproteki difermentasi didalam rumen dapat menyebabkan meningkatnya 

efisiensi energi dari pakan. 

Urea (CH4N2O) yaitu senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, 

hidrogen, nitrogen dan oksigen. Produktivitas ternak dapat ditingkatkan dengan 

sumber nitrogen (N) yang bukan berasal dari protein atau Non Protein Nitrogen 

(NPN), untuk sintesis protein tubuhnya, dimana protein mikroba memiliki nilai 

yang sangat tinggi serta memberikan sumber mineral tertentu. Urea yang 

harganya relatif murah dapat dijadikan sebagai pengganti sebagian kebutuhan 

protein pada pakan.Dengan demikian pasokan asam amino tubuh dapat berasal 

dari protein pakan dan protein mikroba rumen. Adanya protein mikroba inilah 

yang menjadi kelebihan dari ternak ruminansia. Protein pakan dan NPN yang 

dikonsumsi sebagian akan mengalami degradasi di dalam rumen menjadi amonia 

dan sebagian protein lainnya tahan terhadap degradasi rumen dan dapat mencapai 

pasca rumen. Protein tahan degradasi rumen yang dapat dicerna oleh enzim 
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pencernaan pasca rumen akan menyediakan asam amino untuk diserap di dalam 

usus dan dimanfaatkan oleh ternak. Protein tahan degradasi rumen dengan 

kecernaan pasca rumen tinggi sangat diperlukan untuk mendukung produktivitas 

ternak, khususnya sapi perah laktasi. Untuk meningkatkan produksi susu, sapi 

perah laktasi memerlukan pasokan protein dalam jumlah besar. Mikroba rumen 

mampu memanfaatkan N-NH3 untuk sintesis protein. Penggunaan urea sebagai 

Non Protein Nitrogen (NPN) memiliki manfaat namun penggunaannya perlu 

diperhatikan yaitu tidak boleh lebih dari sepertiga dari total N, tidak lebih dari 1% 

ransum lengkap atau pun 3% campuran penguat sumber protein (Parakkasi,1999). 

Dengan meningkatnya populasi mikroba pada rumen yang bermanfaat dalam 

pencernaan pakan secara fermentatif dan akan meningkatkan konsentrasi Volatile 

Fatty Acid (VFA). Peningkatan produksi VFA sebagai sumber energi produksi 

protein rumen dan protein susu  juga akan meningkat.  

Bertitik tolak dari hal-hal diatas maka perlu dilakukan penelitian yang 

berjudul tampilan protein rumen dan susu akibat penambahan asam lemak tidak 

jenuh ganda terproteksi dan suplementasi urea. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui pengaruh penambahan asam lemak tidak jenuh ganda (ALTJG) 

terproteksi dan suplementasi urea terhadap protein rumen dan protein susu. 

Manfaat penelitian ini yaitu memberikan informasi aplikatif mengenai pengaruh 

suplementasi urea dan tingkat asam lemak tidak jenuh ganda terproteksi pada 

pakan sapi perah laktasi terhadap tampilan protein rumen dan protein susu. 

 

 


