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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Susu yang diperoleh dari peternakan milik rakyat mempunyai kualitas 

yang kurang memenuhi syarat susu di Indonesia, sehingga perlu adanya perbaikan 

kualitas pakan. Selera konsumen terhadap kualitas susu semakin berkembang, 

kadar protein tinggi yang terkandung didalam susu menjadi salah satu sifat yang 

memiliki peran ekonomis (Anggraeni dkk., 2009). Perbaikan kualitas pakan dapat 

memperbaiki penampilan produksi ternak. Pemberian pakan dengan kualitas yang 

lebih tinggi akan menghasilkan penampilan yang lebih baik karena dapat 

meningkatkan konsumsi jumlah pakan (Mukminah dkk., 2011). Pengolahan bahan 

pakan yang umum dilakukan pada bahan pakan berserat kasar tinggi yaitu dengan 

penambahan urea dengan rumus molekul CO(NH2)
2
. Urea banyak digunakan 

dalam ransum ternak ruminansia karena mudah diperoleh, harganya murah dan 

meningkatkan jumlah protein mikroba yang akan diserap oleh ternak. Enzim 

urease dalam rumen dapat mengurai urea dalam pakan menjadi NH3 dan CO2, 

bersamaan dengan itu terjadi pula proses hidrolisis karbohidrat oleh mikroba lain 

menjadi volatile fatty acids (VFA) dan α-keto acids. Aminia dengan α-keto acids 

melalui mikroba bergabung menghasilkan asam amino yang dapat dihidrolisis dan 

diabsorbsi oleh ternak (Utomo, 1996). 

Selain untuk pengolahan bahan pakan, urea dapat ditambahkan dalam 

ransum sebagai suplemen, suplementasi dengan urea telah terbukti mempunyai 

pengaruh yang baik terhadap produksi ternak. Pakan suplemen merupakan pakan 
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tambahan yang ditujukan untuk menambah nutrien pakan pada ransum ternak, 

dimana nutrien yang ditambahkan dapat ikut tercerna atau membantu proses 

pencernaan (Suharyono dkk., 2008). Konsumsi protein dapat ditingkatkan dengan 

cara pemberian suplementasi protein pada ransum. Peningkatan konsumsi pakan 

erat kaitannya dengan kecernaan nutrien. Peningkatan kecernaan nutrien pada 

ternak menyebabkan meningkatnya konsumsi ransum, sehingga proses 

pengosongan isi rumen berlangsung lebih cepat (Prasetiyono dkk., 2007). 

Kekurangan protein pada sapi perah laktasi akan menurunan produksi susu dan 

menurunkan bobot badan.  

Jumlah penggunaan urea dalam campuran pakan sebagai sumber protein 

dianjurkan sebagai berikut: maksimum sebanyak 5% dari protein konsentrat atau 

3% dari total ransum konsentrat atau 1% dari total ransum (Utomo, 1996). 

Penambahan suplementasi urea pada pakan tentunya akan mempengaruhi produk 

dari sapi perah yaitu susu. Meningkatnya kadar protein susu yang dihasilkan 

diduga ada hubungannya dengan kecernaan protein, sehingga kandungan protein 

susu dapat meningkat. Syarat susu segar meliputi keadaan bau, warna, rasa 

normal, uji alkohol negatif, kadar protein 2,7%, lemak minimal 3%, berat kering 

tanpa lemak 8% dan tingkat keasaman 4,5 – 7,0 (Badan Standarisasi Nasional, 

1998). Terdapat batas maksimum cemaran mikroba dalam susu segar dan susu 

pasteurisasi, bakteri total pada susu segar yaitu 1 x 10
6
 dan pada susu pasteurisasi 

<3 x 10
4
 (Balia dkk., 2008). 

Produksi susu akan naik sedikit demi sedikit hingga bulan kedua sesudah 

melahirkan dan tetap konstan sampai bulan ketiga, kemudian mengalami 
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penurunan secara bertahap sampai akhir laktasi (Habibah, 2004). Produksi susu 

ideal seekor sapi perah dengan iklim Indonesia yaitu sekitar 14 – 16 liter per hari 

(Nurdin, 2007). 

 Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh dan 

interaksi pemberian imbangan hijauan dengan konsentrat dan suplementasi urea 

yang berbeda terhadap pencapaian konsumsi protein, kecernaan protein dan 

protein susu sapi perah FH laktasi serta interaksi setiap perlakuan terhadap 

masing-masing parameter. 

 Manfat dari penelitian yaitu sebagai informasi terkait pengaruh pemberian 

imbangan hijauan dengan konsentrat dan suplementasi urea yang berbeda 

terhadap konsumsi protein, kecernaan protein dan kadar protein susu sapi perah 

laktasi. 

 

 

 


