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BAB I 

PENDAHULUAN 

Setiap peternak sapi perah tentunya menginginkan keuntungan yang lebih 

besar dari usaha yang dikelolanya. Keuntungan yang diperoleh peternak dapat 

lebih tinggi jika produksi susu lebih optimal. Namun, pada peternakan sapi perah 

tradisional sering kali ditemui rendahnya kualitas susu dan penurunan produksi. 

Optimalnya produksi susu dapat dilihat dari kadar dan produksi laktosa susu. Jika 

laktosa susu meningkat, maka produksi susu juga meningkat karena laktosa 

berperan sebagai osmoregulator pada kelenjar ambing. Kadar laktosa susu 

dipengaruhi oleh glukosa darah, hal tersebut karena sebagian glukosa akan masuk 

ke kelenjar mammae dan dimanfaatkan untuk mensintesis laktosa. Salah cara yang 

digunakan untuk meningkatkan kadar glukosa, laktosa dan produksi susu yaitu 

dengan memperbaiki manajemen pemeliharaan, khususnya manajemen pemberian 

pakan. Perbaikan manajemen pemberian pakan yang dapat dilakukan antara lain 

dengan penambahan tepung daun pepaya dan tepung kunyit serta mineral Se dan 

Zn proteinat pada pakan. 

Kunyit merupakan tanaman yang mengandung senyawa aktif antara lain 

minyak atsiri sebagai antibakteri yang mampu mengganggu dan membunuh 

bakteri patogen dan antiinflamasi atau antiradang, serta mengandung senyawa 

antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. 

Pengurangan bakteri patogen dapat meningkatkan bakteri amilolitik yang 

mencerna pati dalam menghasilkan propionat, sehingga kunyit merupakan salah 

satu bahan alternatif yang dapat digunakan untuk memelihara membran sel pada 
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jaringan ambing, sehingga tahan terhadap infeksi mikroba patogen dan 

meningkatkan pencernaan di dalam rumen.  

Daun pepaya merupakan suplemen yang memiliki potensi meningkatkan 

produksi susu. Daun pepaya memiliki kandungan senyawa aktif berupa saponin 

dan flavonoid. Senyawa saponin merupakan senyawa antimikroba, sedangkan 

flavonoid merupakan senyawa antiinflamsi atau anti radang. Saponin dapat pula 

digunakan sebagai agen pengurang populasi protozoa (defaunasi) yang 

menyebabkan turunnya populasi protozoa sehingga populasi bakteri dalam rumen 

meningkat. Peningkatkan bakteri amilolitik tersebut dapat mencerna pati secara 

optimal dan menghasilkan propionat sebagai bagian dari volatile fatty acids 

(VFA). 

Mineral pada kadar yang normal dalam rumen meningkatkan aktivitas 

mikroba dalam mencerna serat, terutama selulosa. Zn merupakan mineral mikro 

yang memiliki fungsi pada berbagai enzim dan proses metabolisme yang 

berhubungan dengan metabolisme karbohidrat dan energi, degradasi dan sintesis 

protein, sintesis asam nukleat, transpor CO2 dan reaksi lainnya. Mineral Se 

berfungsi sebagai antioksidan aktif serta dapat meningkatkan sistem imunitas 

pada sapi perah.  

Mineral proteinat ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup sapi, 

baik kebutuhan untuk hidup pokok maupun untuk produksi susu. Suplementasi 

mineral dapat meningkatkan glukosa, dengan meningkatkan perkembangan 

mikroba rumen agar menghasilkan VFA yang merupakan prekusor glukosa. 

Sebagian glukosa akan masuk ke kelenjar mammae dan diubah menjadi laktosa. 
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Mineral proteinat diberikan dengan dosis sebanyak 2 kali maintenance selain 

bertujuan untuk memenuhi hidup pokoknya, mineral proteinat tersebut akan 

digunakan untuk memperbaiki sel sekretori ambing yang rusak akibat terserang 

bakteri kemudian dapat mempebaiki nilai produksi susu. 

Pada penelitian secara in vitro penambahan ekstrak kunyit dan ekstrak daun 

pepaya dengan dosis masing-masing 0,015% dari bobot badan meningkatkan 

kadar propionat rumen dari 2,54 mMol/l menjadi 4,24 mMol/l (Ramandhani dkk., 

2018). Propionat akan diserap oleh dinding rumen dan oleh darah dibawa menuju 

ke hati, kemudian akan terjadi proses glukoneogenesis yang nantinya akan 

menghasilkan glukosa. Glukosa yang meningkat, mengakibatkan kenaikan kadar 

laktosa susu karena sebagian glukosa akan masuk ke kelenjar mammae dan 

dimanfaatkan untuk mensintesis laktosa yang berperan sebagai prekusor utama 

dalam sintesis susu. Kadar laktosa susu yang meningkat, akan meningkatkan 

produksi susu pula karena laktosa berperan sebagai osmoregulator pada kelenjar 

mammae. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penambahan bahan herbal 

berupa tepung daun pepaya, tepung kunyit, serta mineral berupa Se dan Zn 

proteinat terhadap glukosa darah, laktosa susu dan produksi susu sapi perah. 

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menginformasikan pengaruh suplementasi 

bahan herbal dan mineral terhadap kadar glukosa darah dan laktosa susu, serta 

produksi dan kualitas susu sapi perah. Hipotesis dari penelitian ini yaitu 

suplementasi pakan herbal dan mineral proteinat dapat meningkatkan kadar 

glukosa darah, produksi laktosa susu dan produksi susu. 


