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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Ternak ruminansia khususnya sapi perah adalah salah satu sumber protein hewani. Susu 

sapi perah merupakan salah satu bahan pangan yang sangat penting dalam mencukupi kebutuhan 

gizi masyarakat, karena susu bernilai gizi tinggi dan mempunyai komposisi zat gizi lengkap 

dengan perbandingan gizi yang sempurna. Konsumsi susu di Indonesia terus meningkat, tetapi 

produksi susu sapi perah di Indonesia sampai saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan susu 

dalam negeri, sehingga masih mengimport susu sebanyak 60 – 70% dan belum terpenuhinya 

kebutuhan susu salah satunya diakibatkan dari rendahnya produktivitas sapi perah (Anggraeni, 

Diwiyanto, Praharni, Soleh dan Talib , 2001). 

Ternak ruminansia memanfaatkan mikroorganisme dalam perutnya untuk mencerna serat 

kasar pada hijauan. Kelebihannya adalah kemampuan mengubah bahan pakan yang tidak dapat 

digunakan manusia menjadi susu yang dapat dikonsumsi manusia. Selain hijauan sapi perah juga 

membutuhkan mineral untuk memproduksi susu secara optimal.  

Mineral merupakan salah satu zat makanan yang esensial untuk produksi susu. Mineral 

diperlukan juga untuk pemeliharaan tubuh, pertumbuhan, kelengkapan jaringan tulang, sebagai 

kofaktor beberapa system enzim, pemeliharan keseimbangan sistem osmosa dalam tubuh, 

kontraksi urat daging dan fungsi normal dari system saraf. Kekurangan mineral akan 

menyebabkan aktivitas mikroba rumen terganggu. Kekurangan mineral juga dapat mengganggu 

fungsi jantung dan otot serta kerja system enzim yang manifestasinya adalah turunnya produksi 

(Adriani dan Mushawwir,2007). 

Mineral yang dibutuhkan oleh sapi meliputi 15 mineral yang dikelompokkan ke dalam 

dua kategori utama, berdasarkan jumlah yang dibutuhkan ternak. Mineral mayor 

(Makromineral), dibutuhkan dalam jumlah relatif banyak (gram per hari) adalah: kalsium, fosfor, 

sodium, khlorine, magnesium, potasium, dan sulfur. Kategori kedua, disebut trace mineral 

(mikromineral) dibutuhkan dalam jumlah lebih sedikit (mg per hari), meliputi besi, copper, 

molibdenum, mangan, zinc, cobalt, iodine, dan selenium. Tanuwiria (2005) mengemukakan 

bahwa kekurangan mineral makro dapat menyebabkan terjadinya penurunan produksi dan 
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kualitas susu yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena mineral sangat menentukan 

keseimbangan asam basa atau menentukan pH dalam rumen. 

PH rumen tinggi akan mengakibatkan terhambatnya aktivitas dari bakteri amilolitik dan 

sesulolitik yang mana bakteri ini hanya akan hidup pada suasana sedikit asam sehingga 

mengakibatkan serat kasar dan karbohidrat non struktural yang dicerna juga rendah dan akan 

menurunkan kandungan asam lemak terbang (Volatile Fatty Acid) maka menurun pula 

kandungan asam propionat yang pada akhirnya akan menurunkan kandungan glukosa darah 

(Adriani dan Mushawwir, 2007). 

Nanoteknologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai struktur suatu materi yang 

berukuran nano (10
-9

m). Sejak tahun 1980an, nanoteknologi mulai berkembang dan memberikan 

dampak pada berbagai bidang kehidupan terutama pada bidang industri pangan, pakan serta 

pertanian (Kuzma, 2010). Aplikasi nanoteknologi dalam pakan ternak meliputi penggunaan 

mineral esensial berukuran nano untuk meningkatkan efektivitas dari pakan ternak. Ukuran 

nanoparticles dapat memperluas area permukaan partikel sehingga memungkinkan terjadinya 

interaksi kimia yang lebih optimal dan mempermudah mineral dalam ukuran nano tersebut 

masuk ke dalam sel (Wang et al., 2007, Kuzma, 2010). 

Nanoteknologi adalah ilmu dan rekayasa dalam menciptakan material, struktur 

fungsional, maupun piranti alam skala nanometer. Material berukuran nanometer memiliki 

sejumlah sifat kimia dan fisika yang lebih unggul dari material berukuran besar (bulk). 

Disamping itu material dengan ukuran nanometer memiliki sifat yang kaya karena menghasilkan 

sifat yang tidak dimiliki oleh material ukuran besar. Sejumlah sifat tersebut dapat diubah-ubah 

dengan melalui pengontrolan ukuran material, pengaturan komposisi kimiawi, modifikasi 

permukaan, dan pengontrolan interaksi antar partikel (Arny, 2012). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sapi perah membutuhkan mineral dalam kehidupannya. Mineral sangat dibutuhkan bagi 

ternak perah karena dapat berfungsi meningkatkan produksi susu. Nanoteknologi menghasilkan 

mineral water yang berukuran kecil (hypernano) sehingga mudah diserap oleh sistem 

pencernaan. 
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Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah suplementasi Bregadium Cattle 

Growth Nutrient
®

 berpengaruh terhadap efisiensi pakan, glukosa darah, urea darah dan income 

over feed cost (IOFC) pada sapi perakan Friesian Holstein (PFH). 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui pengaruh suplementasi Bregadium Cattle Growth Nutrient
®

 terhadap  

efisiensi pakan pada sapi peranakan Friesian Holstein (PFH) 

2. Untuk mengetahui pengaruh suplementasi Bregadium Cattle Growth Nutrient
® 

terhadap 

tingkat glukosa darah dan tingkat urea darah pada sapi peranakan Friesian Holstein (PFH) 

3. Untuk mengetahui pengaruh suplementasi Bregadium Cattle Growth Nutrient
®

 terhadap 

Income Over Feed Cost pada sapi peranakan Friesian Holstein (PFH) 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pentingnya Bregadium Cattle Growth Nutrient
®

  dengan teknologi 

hypernano terhadap efisiensi pakan, glukosa darah dan urea darah  

2. Sebagai bahan informasi bagi peternak rakyat skala besar dan industri tentang manfaat 

mineral dengan teknologi hypernano pada sapi perah 

3. Diharapkan dapat diaplikasikan oleh peternak rakyat skala besar dan industri sehingga 

pendapatan akan bertambah. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Mineral merupakan salah satu zat makanan yang esensial untuk produksi susu. Mineral 

diperlukan juga untuk pemeliharaan tubuh, pertumbuhan, kelengkapan jaringan tulang, sebagai 

kofaktor beberapa system enzim, pemeliharan keseimbangan sistem osmosa dalam tubuh, 

kontraksi urat daging dan fungsi normal dari system saraf. Kekurangan mineral akan 

menyebabkan aktivitas mikroba rumen terganggu. Mineral diperlukan oleh hewan dalam jumlah 

yang cukup. Mineral berfungsi sebagai pengganti zat-zat mineral yang hilang, untuk 

pembentukan jaringan-jaringan pada tulang, urat dan sebagainya serta untuk berproduksi. 

Terdapat 22 jenis mineral esensial yaitu tujuh mineral makro yang mencakup Kalsium (Ca), 

Natrium (Na), Kalium (K), Fosfor (P), Magnesium (Mg), Klor (Cl), Sulfur (S) dan lima belas 

mineral mikro dan mineral unsur jarang (trace mineral) yang mencakup Besi (Fe), Yodium (I), 
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Seng (Zn), Kobalt (Co), Mangan (Mn), Tembaga (Cu), Molibdenum (Mo), Selenium (Se), 

Kromium (Cr), Vanadium (V), Flourin (F), Silikon (Si), Nikel (Ni), dan Arsen (As). Alumunium 

(Al), Timbal (Pb), Rubidium (Ru) hanya bersifat menguntungkan dalam beberapa kondisi 

(Underwood and Suttle, 2001). 

Mikroba mempengaruhi terbentuknya VFA yang mana juga akan mempengaruhi 

produksi susu dan metabolit darah. PH tinggi akan mengakibatkan terhambatnya aktivitas dari 

bakteri amilolitik dan sesulolitik yang mana bakteri ini hanya akan hidup pada suasana sedikit 

asam sehingga mengakibatkan serat kasar dan karbohidrat non struktural yang dicerna juga 

rendah dan akan menurunkan kandungan asam lemak terbang maka menurun pula kandungan 

asam propionat yang pada akhirnya akan menurunkan kandungan glukosa darah (Adriani dan 

Mushawwir, 2007). 

Aplikasi nanoteknologi dalam pakan ternak meliputi penggunaan mineral esensial 

berukuran nano untuk meningkatkan efektivitas dari pakan ternak. Ukuran nanoparticles dapat 

memperluas area permukaan partikel sehingga memungkinkan terjadinya interaksi kimia yang 

lebih optimal dan mempermudah mineral dalam ukuran nano tersebut masuk ke dalam sel (Wang 

et al., 2007, Kuzma, 2010). Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1 : Kerangka pikir penelitian 

1.6 Hipotesis 

H0 :  Bregadium Cattle Growth Nutrient
®

 tidak berpengaruh terhadap efisiensi pakan, glukosa 

darah, urea darah,  dan IOFC  

H1 :  Bregadium Cattle Growth Nutrient
® 

berpengaruh terhadap efisiensi pakan, glukosa darah, 

urea darah,  dan IOFC. 

Sapi PFH Produksi Utamanya Adalah Susu 

Produksi Optimal 

Pakan yang mencukupi dari kualitas dan kuantitas 

Nilai nutrisi sapi perah bervariasi 

Feed Suplement 

Bregadium Cattle Growth Nutrient
®

 

VFA 

Produksi Susu 

IOFC Efisiensi Pakan 

Mineral mikro yang 

berperan aktif dalam 

metabolism mikroba 

rumen secara invitro 

adalah Zn, Se, Co, Cu, dan 

Mo ( Supriyati,2008) 

Hewan membutuhkan 

kalium untuk produksi 

susu, pemeliharaan cairan 

tubuh, transmisi impuls 

syaraf, kontraksi otot dan 

pemeliharaan system 

enzim ( Kerley, 2000) 

Dalam Bregadium Cattle 

Growth Nutrient terdapat 

kandungan Phospor, 

calcium, ferrum, nickel 

dan cuprum (keterangan 

pada label produk, PT. 

Sekar Wangi Nusantara, 

2015) 

 

Urea Darah 

Urea Darah 

Asam Lemak 

Terbang atau 

volatile fatty 

acid (VFA) 

merupakan 

produk utama 

fermentasi 

mikroba rumen 

(Houtert ,1993) 


