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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Metabolisme Karbohidrat pada Ruminansia 

Metabolisme adalah sejumlah proses yang meliputi sintesis dan perombakan 

dalam organisme hidup (Tillman dkk., 1991). Sapi perah membutuhkan nutrien 

utama yaitu karbohidrat, protein dan lemak sebagai bahan bakar pembentukan 

energi untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi susu (Frandson, 

1996). Karbohidrat yang dimakan oleh ruminansia khususnya sapi perah dapat 

berupa karbohidrat non-struktural (pati) dan karbohidrat struktural (selulosa dan 

hemiselulosa). Selulosa hanya dapat dicerna oleh ternak ruminansia, karena pada 

ternak ruminansia terdapat bakteri selulolitik yang dapat mencerna selulosa 

(Anggorodi, 1995).  

Sekitar 75% karbohidrat dalam ransum ruminansia berasal dari hijauan 

berbentuk serat kasar, 60 - 75% akan tercerna dalam proses pencernaan 

fermentatif di rumen. Masing-masing jenis karbohidrat akan menghasilkan produk 

fermentasi rumen yang spesifik (Suwandyastuti dan Rimbawanto, 2015). Selulosa 

hanya dapat dirombak menjadi selobiosa oleh mikroorganisme rumen 

(Anggorodi, 1995). Selobiosa kemudian dihidrolisis menghasilkan glukosa 

(Tillman dkk., 1991). Secara biokimiawi propionat dibentuk melalui 2 cara yaitu 

jalur reduksi langsung (tidak acak) yang melibatkan siklus acrylate dan jalur asam 

dicarboxylate (acak) melalui interaksi mikroorganisme rumen yang melibatkan 

pembentukan oksaloasetat dan suksinat (Cerrilla dan Martinez, 2003). Jalur asam 
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dicarboxylate (acak) melibatkan suksinat sebagai produk antara yang tidak 

terakumulasi rumen, Propionibacteria dan Veillonela alcalescens mengubah 

suksinat menjadi propionat, sedangkan jalur reduksi langsung (tidak acak) 

mengubah laktat menjadi propionat dengan bantuan Clostridium propionicum dan 

Propionibacteria elsdenii melalui siklus acrylate (Arora, 1989).  

Pemecahan karbohidrat di dalam rumen terjadi melalui dua tahap yaitu 

pemecahan karbohidrat menjadi glukosa dan pemecahan glukosa menjadi piruvat 

yang kemudian diubah menjadi asam lemak. Karbohidrat difermentasikan oleh 

mikroorganisme menjadi piruvat di dalam rumen. Asam piruvat yang dihasilkan 

akan diubah menjadi volatil fatty acids (VFA), yang terdiri dari asam asetat, asam 

propionat dan asam butirat (Russel dan Gahr, 2000). Metabolisme energi dalam 

ternak ruminansia dipengaruhi oleh VFA (Tillman dkk., 1991). Produksi VFA 

pada ruminansia mutlak memerlukan sumber karbohidrat yang ada di dalam 

ransum, karena bahan ini merupakan sumber energi yang potensial yang 

menstimulir pembentukan propionat (Arora, 1989). 

Kecernaan karbohidrat kompleks di dalam rumen yang cukup tinggi akan 

menghasilkan produk fermentasi yang bersifat ketogenik sehingga menghasilkan 

asam asetat dan butirat, sedangkan fermentasi senyawa glukogenik di dalam 

rumen akan menghasilkan produk fermentasi utama berupa asam propionat 

(Suwandyastuti dan Rimbawanto, 2015). Asam propionat diabsorbsi dari rumen 

ke sirkulasi portal dan dibawa ke hati, kemudian asam propionat di dalam hati 

akan mengalami oksidasi (Tillman dkk., 1991). Proses metabolisme karbohidrat 

pada ruminansia ditampilkan pada Ilustrasi 1. 
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Ilustrasi 1. Metabolisme Karbohidrat Ruminansia (Czerkawski, 1986) 

2.2. Plasma Glukosa 

Plasma glukosa merupakan hasil utama glukoneogenesis dalam hati. 

Glukosa adalah prekusor utama penyusun laktosa susu (Arora, 1989). Glukosa 

digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi dan pemeliharaan sel-sel tubuh 
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terutama darah dan saraf, prekusor berbagai komponen sel, pembentukan 

beberapa komponen air susu dan pembentukan 2 karbon unit pembentukan lemak 

(Parakkasi, 1988). Kadar plasma glukosa normal pada sapi perah berkisar antara 

40 – 100 mg/dl (Weiss dan Wardrop, 2010). Proses glukoneogenesis ditampilkan 

pada Ilustrasi 2. 

    

Ilustrasi 2. Proses Glukoneogenesis (McDonald dkk., 2011) 

Sebagian besar VFA diabsorbsi di retikulo-rumen secara pasif melalui 

dinding rumen, kemudian VFA mengalami metabolisme VFA yang membantu 

memelihara konsentrasi antara retikulo-rumen dan plasma darah. Asam propionat 

dibawa ke hati dan diubah menjadi glukosa, yang dapat disimpan dalam bentuk 
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glikogen, atau diubah menjadi L-gliserol-3-fosfat dan digunakan untuk sintesis 

trigliserida (Chuzaemi, 2012). Glukosa merupakan sumber karbohidrat untuk 

sintesis glikogen dan laktosa (Tillman dkk., 1991). Glukosa dibawa ke jaringan 

untuk dapat digunakan sebagai sumber energi, sumber untuk mereduksi koenzim 

nikotinamida adenosin dinuklotida fosfat (NADPH) di dalam sintesis asam lemak 

dan untuk sintesis glikogen (Suwandyastuti dan Rimbawanto, 2015).  

    

2.3. Laktosa Susu 

Komponen makro penyusun susu antara lain lemak dan solid non fat (SNF) 

yang terdiri dari protein, laktosa, mineral, vitamin dan bahan lainnya. Laktosa 

susu merupakan gula yang hanya terdapat pada susu yang menyebabkan susu 

terasa manis (Tillman dkk., 1991). Pembentukan laktosa dipengaruhi oleh asam 

propionat yang utamanya berasal dari pakan konsentrat atau pakan yang 

mengandung sumber energi yang tinggi (Arora, 1989). Salah satu sumber energi 

yang berasal dari konsentrat yaitu pati. Pati tersebut nantinya akan difermentasi 

menjadi asam propionat yang akan digunakan untuk pembentukan glukosa 

melalui proses glukoneogenesis di hati. Glukosa dalam darah digunakan sebagai 

bahan baku pembentukan laktosa susu (Ramli dkk., 2009). Syarat mutu susu segar 

berdasarkan SNI 3141-2011 yaitu mengandung laktosa minimal sebesar 4,0 % 

(SNI, 2011).  

Pembentukan laktosa hanya terdapat di sel-sel kelenjar mammae pada masa 

laktasi. Sintesis laktosa dilakukan di sel sekretoris kelenjar ambing tepatnya di 

apparatus Golgi (Larson, 1985). Glukosa akan diserap oleh dinding usus halus 
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dan mengalami proses kondensasi. Proses kondensasi glukosa sebagian 

menghasilkan glukosa dan galaktosa. Glukosa dan galaktosa disalurkan oleh 

pembuluh darah menuju sel sekretoris ambing untuk diubah menjadi laktosa susu 

(Tillman dkk., 1991). Kadar laktosa akan menghasilkan tekanan osmosis dalam 

sel aveoli yang mampu menarik air lebih banyak dari darah untuk menciptakan 

tekanan yang sama, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa kadar laktosa 

berpengaruh terhadap produksi susu (Adiarto, 1995). Laktosa susu dapat 

menentukan tinggi rendahnya produksi susu. Hal tersebut karena laktosa susu 

membuat tekanan osmosis pada sel tidak seimbang sehingga air dan garam-garam 

mineral disekresikan dalam lumen, serta aliran darah menuju sel epitel menjadi 

naik hingga tekanan seimbang (Wattiaux, 2000). Proses biosintesis laktosa 

ditampilkan pada Ilustrasi 3. 
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Ilustrasi 3. Biosistesis Laktosa Susu (Tillman dkk., 1991) 

2.4. Kunyit dan Daun Pepaya 

Kunyit merupakan tanaman asli Asia Tenggara yang memiliki ciri batang 

semu tersusun dari kelopak yang saling menutupi, tinggi batang mencapai 0,75 m 

sampai 1 m, daun tumbuh berjumbai dengan permukaan kasar sepanjang 31 – 84 

cm dan lebar 10 – 18 cm, bunga berbentuk kerucut runcing dan memiliki warna 

putih, rimpang bercabang membentuk rumpun (Said, 2007). Komponen kimia 

yang terdapat dalam kunyit diantaranya minyak atsiri, pati, zat pahit, resim, 

selulosa dan beberapa mineral. Kandungan minyak atsiri kunyit sekitar 3 – 5%, 

sementara komponen utama pati berkisar 40 – 50% dari berat kering kunyit 
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(Winarto, 2004). Kurkumin, salah satu komponen kunyit, yang dapat mencegah 

abnormalitas pada kelenjar mammae (Ide, 2011).  

Minyak atsiri dapat berfungsi 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 (Nurhayati, 2015). Pengurangan bakteri patogen dapat 

meningkatkan bakteri amilolitik yang mencerna pati dalam menghasilkan 

propionat sebagai bagian dari VFA. Kunyit sebagai antibakteri dan antioksidan 

lebih efektif jika digabungkan dengan Zn-organik dalam stabilitas membran 

ambing dan sistem imunitas sapi (Tanuwiria dkk., 2006). Selain itu, kunyit juga 

mengandung saponin yang dapat digunakan sebagai agen pengurang populasi 

protozoa (defaunasi) yang menyebabkan turunnya populasi protozoa sehingga 

populasi bakteri dalam rumen meningkat (Suhartati, 2005). Penekanan jumlah 

protozoa rumen akan menyebabkan peningkatan jumlah bakteri amilolitik. Bakteri 

amilolitik ini akan meningkatkan pencernaan pati dalam menghasilkan propionat 

sebagai bagian dari VFA (Kurihara dkk., 1978).  

Pepaya (Carica papaya) merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko 

bagian Selatan dan bagian Utara dari Amerika Selatan, namun tanaman pepaya 

saat ini telah tersebar ke daerah tropis seperti Indonesia (Mardiana, 2012). Daun 

pepaya mengandung berbagai macam zat, antara lain vitamin A yang jumlahnya 

sangat besar, vitamin B1 0,15 mg/100 g, vitamin C 140 mg/100 g, kalori 79 

kal/100 g, protein, lemak, karbohidrat, kalium, fosfor, besi dan air (Thomas, 

1989). Kandungan protein tinggi, lemak tinggi, vitamin, kalsium dan zat besi 
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dalam daun pepaya berfungsi untuk pembentukan hemoglobin dalam darah 

sehingga diharapkan O2 dalam darah juga meningkat. Selain itu, daun pepaya juga 

mengandung enzim papain dan kalium. Fungsi enzim papain berguna untuk 

memecah protein yang dikonsumsi sedangkan kalium berguna untuk memenuhi 

kebutuhan kalium dimasa menyusui (Turlina dan Wijayanti, 2015).  Daun pepaya 

memiliki kandungan senyawa aktif berupa saponin dan flavonoid (Sutarpa dan 

Sutama, 2008). Senyawa saponin merupakan senyawa antimikroba, sedangkan 

flavonoid merupakan senyawa antiinflamsi atau anti radang (Suhartati, 2005).  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa daun pepaya 

merupakan suplemen yang memiliki potensi meningkatkan produksi susu (Entin, 

2002). Pada penelitian secara in vitro penambahan bahan ektrak kunyit dan 

ekstrak daun pepaya masing-masing sebanyak 0,015% dari bobot badan dapat 

meningkatkan kadar propionat rumen dari 2,54 mMol/l menjadi 4,24 mMol/l 

(Ramandhani dkk., 2018). Propionat akan dibawa menuju ke hati, dimana akan 

terjadi proses glukoneogenesis yang nantinya akan menghasilkan glukosa 

(Suhendra dkk., 2015). Semakin meningkatnya kadar propionat akan 

meningkatkan kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang meningkat akan 

meningkatkan laktosa, hal tersebut karena glukosa merupakan prekusor laktosa 

(Arora, 1989). 

 

2.5. Zn dan Se Proteinat 

Kebutuhan ternak ruminansia akan Zn yaitu 40 - 50 mg/kg BK (NRC, 

2001). Zn merupakan mineral mikro yang berperan dalam fungsi berbagai enzim 
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dan proses metabolisme yang berhubungan dengan metabolisme karbohidrat dan 

energi, degradasi dan sintesis protein, sintesis asam nukleat, transpor CO2 dan 

reaksi lainnya (Linder, 1992).  

Mineral Zn proteinat adalah salah satu bentuk mineral Zn organik yang 

mempunyai ketersediaan (avaibilitas) yang tinggi (Indriani dkk., 2013). Zn 

organik berperan dalam pertahanan dari luar yaitu mengurangi kemungkinan 

masuknya bakteri melalui ambing. Mineral Zn dapat pula memberikan tingkat 

efisiensi penggunaan pakan yang baik, sehingga diharapkan mampu 

meningkatkan produktivitas ternak (Widyari dkk., 2015). Zn merupakan mineral 

mikro yang berperan dalam fungsi berbagai enzim dan proses metabolisme yang 

berhubungan dengan metabolisme karbohidrat dan energi, degradasi dan sintesis 

protein, sintesis asam nukleat, transpor CO2 dan reaksi lainnya (Linder, 1992). 

Pada penelitian secara in vitro dengan penambahan dosis mineral mikro organik 2 

kali dari rekomendasi NRC memberikan efek negatif untuk pertumbuhan mikroba 

rumen pada kambing sehingga menurunkan konsentrasi VFA (Muhtarudin dan 

Liman, 2006), namun kekurangan Zn dapat menurunkan nafsu makan dan 

menurunkan sistem kekebalan tubuh (Widyari dkk., 2015). 

Penambahan mineral Se pada sapi perah mampu menurunkan jumlah bakteri 

kelenjar ambing dan meningkatkan kemampuan neutrophil dalam membunuh 

bakteri kelenjar ambing (Swecker dkk., 1995). Mineral Se berfungsi sebagai 

antioksidan aktif, sedangkan mineral Zn berfungsi dalam meningkatkan sistem 

imunitas pada sapi perah dan dapat menurunkan resiko buruk akibat penyakit 

mastitis (Tasripin, 2009). Se memiliki peran sebagai antioksidan dengan cara 
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menghilangkan peroksida, karena proksida yang diproduksi kemungkinan akan 

membentuk ion radikal bebas yang berpotensi menyebabkan kerusakan oksidatif 

pada membran sel (Dilaga, 1992). Kebutuhan mineral Se pada ternak ruminansia 

sebesar 0,3 mg/kg (NRC, 2001).  

  


