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 BAB I 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan susu sapi di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat seiring 

bertambahnya jumlah penduduk dan semakin membaiknya kesadaran masyarakat 

akan pemenuhan gizi, khususnya protein hewani. Konsumsi domestik susu sapi di 

Indonesia tahun 2019 sebesar 1,1 juta ton dan pada tahun 2020 diprediksi 

meningkat menjadi 1,14 juta ton (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 

2016). Tingginya permintaan tersebut harus disuplai dengan kualitas dan produksi 

yang baik. Kebutuhan susu tersebut dapat diolah menjadi susu bubuk, susu kental 

manis, yoghurt, mentega, keju, permen, dan lain-lain. Perusahaan pengolahan 

susu yang menjadikan susu sebagai bahan baku dalam pembuatan keju tidak 

diharapkan mengandung kadar urea yang tinggi, karena dapat menyebabkan 

penurunan kualitas produk (Kohn, 2007).  

Penyebab tingginya kadar urea didalam darah adalah tingginya amonia yang 

terdapat dirumen. Cahyani dkk. (2012) menyatakan bahwa kadar amonia yang 

tinggi pada rumen disebabkan degradabilitas protein kasar dan pemanfaatan 

amonia oleh mikroba protein dirumen rendah, sehingga amonia yang dialirkan ke 

hati untuk diubah menjadi urea lebih banyak. Tingginya urea di hati menyebabkan 

absorbsi urea oleh darah meningkat. Peningkatan urea darah akan meningkatkan 

kadar urea susu. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan difusi darah ke kelenjar 

ambing dalam jumlah yang banyak sebagai prekusor susu (Spek dkk., 2013). 

Mikroba yang bersifat patogen bagi bakteri dirumen adalah protozoa, karena 
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sifatnya yang memangsa (predator) bakteri untuk memenuhi kebutuhan 

proteinnya (Puspitaning, 2012). Manusia sebagai konsumen susu tidak bisa 

memanfaatkan urea dalam tubuhnya. Berdasarkan hal tersebut maka di butuhkan 

suplemen alternatif yang aman bagi ternak maupun bagi manusia untuk bisa 

menekan kadar urea didalam susu agar kualitas susu tetap terjaga, harapanya bisa 

meningkatkan efisiensi protein mikroba sehingga kadar urea darahnya menurun. 

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi fermentasi rumen pada ternak 

adalah menghambat pertumbuhan protozoa secara parsial (defaunasi parsial). 

Defaunasi parsial pada protozoa diharapkan dapat mengakibatkan peningkatan 

jumlah bakteri, sehingga terjadi peningkatan aktifitas fermentasi rumen 

(Puspitaning, 2012). 100 gram daun pepaya mengandung vitamin C 140 mg; 

vitamin E 136 mg; niasin 2,1 mg dan ß karoten 11.565 μg (Muharlien dan 

Nurgiartiningsih, 2015). Senyawa aktif pada daun pepaya yang berupa saponin 

dapat menekan jumlah protozoa di rumen, sehingga biomassa bakteri meningkat. 

Jika biomassa bakteri meningkat, maka aktivitas bakteri dalam mendegradasi 

pakan dengan baik sehingga fermentabilitas pakan meningkat (Ramandhani dkk., 

2017). Kurkuminoid dan minyak atsiri merupakan komponen utama kunyit 

(Gultom, 2003). Senyawa kurkumin dapat berperan sebagai antiprotozoa dengan 

penghambatan sebesar 65,6% (Simanjuntak, 2012). Penggunaan kunyit pada 

unggas dapat meningkatkan kerja organ pencernaan dengan merangsang dinding 

kantong empedu mengeluarkan cairan empedu dan merangsang keluarnya getah 

pankreas yang mengandung enzim protease yang berguna untuk meningkatkan 

pencernaan protein (Pujianti dkk., 2013).  
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Suplementasi Zn proteinat mengaktifkan lebih banyak enzim yang berperan 

pada suatu proses sintesa protein, sehingga proses sintesa protein lebih cepat 

(Indriani dkk., 2013). Selain itu, peningkatan aktivitas mikroba rumen dapat 

dilakukan dengan suplementasi selenium, karena selenium berperan melindungi 

integritas mikroba rumen dari proses oksidasi radikal bebas. Pemberian Selenium 

akan meningkatkan bakteri rumen dalam menghasilkan enzim yang berperan 

dalam pencernaan protein pakan (Kurnia dkk., 2012). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar urea darah dan urea susu 

sapi perah yang diberi suplemen tepung daun pepaya, tepung kunyit, Zn proteinat 

dan Se proteinat. Manfaat yang diharapkan adalah memberikan informasi dan 

rekomendasi kepada peternak mengenai pemberian suplemen tepung daun pepaya, 

tepung kunyit, Zn proteinat dan Se proteinat dalam pakan dapat menurunkan 

kadar urea darah dan urea susu. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh perlakuan pakan 

herbal dan mineral proteinat terhadap urea darah dan urea susu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


