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BAB I 

PENDAHULUAN 

Susu merupakan salah satu bagian pangan yang sangat penting untuk 

mencukupi kebutuhan gizi masyarakat. Susu mengandung banyak nutrisi yang 

dibutuhkan oleh tubuh dalam menunjang pertumbuhan, kecerdasan otak serta 

menjaga sistem imun tubuh. Susu mengandung  energi yang cukup tinggi, tinggi 

rendahnya energi susu dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi, pakan yang baik 

meningkatkan energi serta ikut berpengaruh dalam produksi susu yang dihasilkan. 

Energi susu juga mempengaruhi efisiensi dan persistensi produksi susu sapi perah. 

Asam lemak tidak jenuh ganda (ALTJG) merupakan sumber energi yang 

dapat diberikan sebagai tambahan pakan untuk sapi agar dapat meningkatkan 

efisiensi produksi susu sapi. Asam lemak tidak jenuh ganda memiliki fungsi yaitu 

meningkatkan sistem metabolik tubuh. Akan tetapi, asam lemak tidak jenuh ganda 

ini bersifat toksik atau racun bagi mikroorganisme rumen, sehingga 

mikroorganisme rumen mempertahankan diri dengan cara menjenuhkan asam 

lemak tidak jenuh melalui proses hidrogenasi. Oleh karena itu asam lemak tidak 

jenuh perlu diproteksi agar tidak berbahaya bagi mikroorganisme rumen. Ketika 

asam lemak tidak jenuh ganda terproteksi 100%, maka gas metan yang dihasilkan 

berlebihdari proses fermentasi serat tetapi gas metan tidak dapat dimanfaatkan 

oleh sapi. Gas metan yang tidak dapat dimanfaatkan oleh sapi kemudian 

dikeluarkan ke atmosfir melalui mulut (Nur dkk., 2015). Oleh karena itu, asam 

lemak tidak diproteksi sepenuhnya. Dengan adanya asam lemak tidak jenuh tidak 
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terproteksi maka ada beberapa mikroorganisme yang terganggu, khususnya 

bakteri metanogenik. Terganggunya bakteri metanogenik ini menyebabkan gas 

metan tidak banyak diproduksi, sehingga energi yang dihasilkan dapat 

dimanfaatkan dengan lebih efisien. Energi ini berperan penting untuk 

meningkatkan produksi susu (Susilowati dkk., 2013). 

Asam lemak tidak jenuh ganda (ALTJG) yang diproteksi di by pass. Asam 

lemak tidak jenuh yg di by pass akan diabsorpsi di abomasum, kemudian dibawa 

keperedaran darah menuju ke reticulum endoplasma. Di reticulum endoplasma, 

ALTJG di sintesis menjadi lemak, lemak yang diserap salah satunya berfungsi 

untuk memproduksi susu dan meningkatkan energi yang ada didalam susu. 

Sehingga asam lemak tidak jenuh yang diproteksi mampu meningkatkan efisiensi 

produksi susu. 

Sumber asam lemak tidak jenuh yang digunakan adalah minyak jagung. 

Kandungan asam lemak tidak jenuh yang terdapat pada minyak jagung sebesar 

86% - 87,6% (Pujiastuti, 2007). Minyak jagung merupakan minyak nabati yang 

kaya akan omega 6 atau asam lemak linoleat. Asam lemak tidak jenuh dari 

Minyak jagung tersebut diproteksi dengan garam kalsium, sehingga tidak 

mengalami biohidrogenasi di dalam rumen. Berdasarkan metode ini, diharapkan 

asam linoleat banyak dimanfaatkan oleh sapi. Asam linoleat sendiri memiliki 

fungsi memelihara membran sel epitel ambing dan menjaga kinerja enzim 

intraselular pada sel ambing. Sehingga sel ambing mampu melakukan sintesis 

susu dengan baik dan tidak mudah rusak atau mati. Sehingga mampu 

meningkatkan persistensi produksi susu. 
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Urea merupakan sumber non protein nitrogen (NPN), penambahan urea 

pada pakan bertujuan untuk meningkatkan kadar protein pada pakan. Didalam 

rumen urea dirubah menjadi ammonia dan dimanfaatkan oleh mikroba rumen 

dengan cara keto-alpha berikatan dengan ammonia agar dapat dimanfaatkan untuk 

membentuk dirinya. Mikroba rumen berperan dalam melakukan fermentasi serat 

pakan sehingga menghasilkan Volatile Fatty Acid (VFA) dan gas metan. VFA 

yang dihasilkan dari proses fermentasi terdiri dari propionat yang berperan dalam 

menambah jumlah produksi susu sehingga dapat menaikan efisiensi produksi 

susu. 

Urea yang masuk didalam rumen meningkatkan jumlah mikroba rumen 

guna meningkatkan proses fermentasi yang menghasilkan VFA. VFA terdiri dari 

asetat, propinoat dan butirat, asetat dan butirat merupakan sumber untuk 

pembentukan susu. Semakin  banyak VFA yang dibentuk mikroba rumen maka 

bahan baku pembuatan susu semakin banyak dan produksi susu meningkat. 

Produksi susu yang meningkat akan berdampak pada meningkatnya persistensi 

produksi susu. 

Dirumen urea dirubah menjadi NH3 oleh mikroba rumen untuk 

membentuk dirinya sehingga populasinya meningkat. Peningkatan populasi ini 

menyebabkan peningkatan VFA hasil fermentasi serat. Pembentukan asetat dan 

butirat menghasilkan ion H
+
. Ion H

+
 tersebut akan digunakan untuk membentuk 

gas metan oleh mikroba metanogenik. Bakteri metanogenik akan mati ketika 

ALTJG tidak diproteksi, sehingga ion H
+
 tersebut akan digunakan untuk 

membentuk propionat. ALTJG yang diproteksi sebagian menyebabkan penurunan 
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produksi gas metan, akibatnya energi untuk memproduksi susu meningkat. Ion H
+
 

yang tidak digunakan untuk membentuk propionate, digunakan sebagai precursor 

glukosa untuk sapi. Sehingga efisiensi produksi susu ikut meningkat. 

ALTJG memelihara second messenger dalam membrane sel dan 

meningkatkan keaktifannya dalam sintesis komponen susu. Sedangkan urea dalam 

pakan diubah menjadi protein mikroba dan masuk ke darah sebagai protein. 

Protein dapat berperan dalam sintesis komponen susu. Protein darah yang 

diimbangi dengan peningkatan aktivitas second messenger menyebabkan 

peningkatan sintesis komponen susu. Sehingga berdampak terhadap persistensi 

produksi susu. 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian dengan judul Pemberian Pakan Mengandung Asam Lemak Tidak Jenuh 

Ganda Terproteksi dan Suplementasi Urea terhadap Efisiensi dan Persistensi 

Produksi susu Friesian Holstein. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh pemberian pakan yang mengandung asam lemak tidak 

jenuh ganda terproteksi dan suplementasi urea terhadap efisiensi dan persistensi 

produksi susu Friesian Holste. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat 

sebagai sumber informasi mengenai penambahan sumber asam lemak tidak jenuh 

terproteksi dan suplementasi urea yang berbeda dalam ransum terhadap efisiensi 

dan persistensi produksi susu pada sapi perah susu Friesian Holstein, sehingga 

dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas sapi perah. 

  


