
1 
 

1 
 

BAB I 

 PENDAHULUAN  

  Ternak ruminansia kecil terutama kambing dijadikan sebagai pemasok 

daging yang bergizi tinggi bagi konsumen sehingga populasinya perlu 

ditingkatkan. Keberhasilan peningkatan populasi kambing salah satunya 

dipengaruhi oleh faktor pakan. Pakan yang berkualitas dan penyediaannya 

tercukupi sangat diperlukan dalam pemenuhan nutrien ternak. Rumput lapang saja 

tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari kambing karena nilai nutrien yang 

rendah sehingga diperlukan suplementasi pakan. Suplementasi pakan diperlukan 

agar nutrien yang tersedia dalam pakan cukup dan seimbang, meningkatkan 

konsumsi dan kecernaan pakan. 

 Minyak biji kapuk merupakan sumber asam lemak tidak jenuh ganda 

(ALTJG) (71,95%) yang merupakan hasil samping kapuk dan memiliki potensi 

untuk dikembangkan (Dinata et al., 2015). Asam lemak tidak jenuh ganda 

merupakan asam lemak yang bersifat anti mikroba selulolitik sehingga dapat 

mengganggu aktivitas mikroba rumen. Asam lemak tidak jenuh ganda yang 

masuk ke dalam rumen akan mengalami biohidrogenasi oleh mikroba rumen 

menjadi asam lemak jenuh (Widiyanto et al., 2010). Asam lemak tidak jenuh 

ganda terproteksi berpotensi sebagai sumber energi yang tidak mengganggu 

fermentasi mikrobial rumen. Asam lemak tidak jenuh ganda  terproteksi juga tidak 

berdampak pada penurunan degradabilitas serat. Asam lemak tidak jenuh ganda 

terproteksi parsial dapat menyebabkan penurunan nisbah asam asetat/asam 



2 
 

2 
 

propionat (Widiyanto et al., 2007). Efek samping lain suplementasi MBK yakni 

menurunkan kecernaan pakan namun dapat dikurangi melalui proteksi total atau 

parsial. Proteksi asam lemak tidak jenuh ganda juga mengurangi proses 

hidrogenasi lemak di dalam rumen (Wina dan Susana, 2013).  

 Metionin merupakan asam amino esensial yang dibutuhkan ternak untuk 

sintesis protein dan sintesis lemak. Metionin harganya mahal, maka kebutuhan 

akan metionin dapat dipenuhi oleh metionin hidroksi analog (MHA) yang 

harganya lebih murah. Metionin hidroksi analog berfungsi sebagai pengganti 

metionin karena merupakan sumber metionin yang tahan terhadap degradasi 

mkrobia di dalam rumen (Koenig et al., 2002). 

 Darah merupakan indikator dalam menggambarkan kecukupan nutrien 

pada ternak. Tercukupinya nutrien ternak tercermin dari unsur organik yang 

terdapat dalam plasma darah yaitu protein, urea dan unsur organik lainnya. Protein 

darah merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

asam-asam amino yang dapat diserap oleh tubuh dan digunakan untuk sintesis 

protein (Fachiroh et al., 2012). Urea darah digunakan sebagai indikator 

metabolism protein dan pemanfaatan protein pakan dalam tubuh. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh penambahan asam 

lemak tidak jenuh ganda (ALTJG) terproteksi parsial dan metionin hidroksi 

analog (MHA) dalam ransum kambing Kacang terhadap konsentrasi protein, urea 

dan amonia darah. Manfaat penelitian ini adalah memberikan informasi tentang 

pengaruh penambahan asam lemak tidak jenuh ganda terproteksi parsial dan 
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metionin hidroksi analog dalam ransum kambing kacang terhadap konsentrasi 

protein, urea dan amonia darah. 

 Hipotesis penelitian yaitu penambahan asam lemak tidak jenuh ganda 

(ALTJG) terproteksi dan metionin hidroksi analog (MHA) mampu meningkatkan 

konsentrasi protein darah dan dapat menurunkan konsentrasi amonia dan urea 

darah. 

  


