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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Peternakan sapi perah di Indonesia belakangan ini mengalami 

peningkatan. Peningkatan produksi susu tahun 2013 sebesar 2,28% atau sebesar 

981.586 ton dari 959.732 ton pada tahun 2012 (Direktorat Jenderal Peternakan. 

2013). Tren masyarakat untuk usaha peternakan sapi perah mulai meningkat 

seiring dengan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi 

susu, namun peningkatan konsumsi susu masyarakat belum diikuti dengan 

peningkatan produksi untuk pemenuhan permintaan. Impor dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan permintaan susu. 

Permasalahan yang timbul dari meningkatnya usaha peternakan sapi perah 

adalah pengetahuan peternak rakyat yang masih minim. Pemeliharaan sapi perah 

yang seadanya dapat menurunkan produktifitas. Pemeliharaan dengan cara 

tersebut berpengaruh pada penurunan pendapatan. Permasalahan yang timbul 

salah satunya adalah tentang nilai tambah pada pemanfaatan susu terutama untuk 

kolostrum. 

Kolostrum sapi perah saat ini mulai mendapat perhatian khusus oleh 

pengusaha besar karena pemanfaatannya mulai dilakukan. Peternak rakyat 

terutama di naungan kelompok usaha bersama (kube) peternak sapi perah (psp) 

maju mapan banyak yang belum memahami fungsi susu kolostrum sehingga 

pemanfaatanya masih terbatas. Pengetahuan yang minim tentang kolostrum 

membuat paternak beranggapan bahwa kolostrum merupakan susu yang kurang 
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baik. Anggapan peternak rakyat tentang kolostrum perlu dilakukan pembinaan 

dan pembelajaran tentang pemnfaatan kolostrum. 

Kolostrum yang ada dimasyarakat saat ini masih belum dimanfaatkan 

secara maksimal selain untuk diminumkan pada pedet dan dibuat tahu susu. 

Kolostrum bisa dimanfaatkan sebagai obat, perawatan kecantikan, minuman 

suplemen dan masih banyak produk lainya. Untuk pemanfaatan lebih lanjut perlu 

diketahui jumlah miroba kolostrum sapi perah. Pemeriksaan ini salah satunya 

pemeriksaan Total Plate count (TPC).  

  Kolostrum merupakan susu yang disekresikan saat awal pasca kelahiran. 

Kolostrum memiliki perbedaan dengan susu sapi perah biasanya. Perbedaan ini 

mulai dari fisik dan mikrobiologinya. Kolostrum merupakan susu yang membawa 

antibodi aktif yang diberikan untuk antibodi pedet. Kolostrum disekresikan 

biasanya setelah kelahiran sampai tujuh hari setelah kelahiran.  

Lebih dari 90 bahan bioaktif alami terkandung di dalam kolostrum. Di 

samping itu juga kolostrum mengandung limfosit, monosit dan neutrofil serta 

protein (terutama albumin dan globulin). Kolostrum juga mengandung vitamin A, 

E, karoten dan riboflavin dengan konsentrasi tinggi. Kolostrum merupakan bahan 

yang mengandung faktor kekebalan, faktor pertumbuhan dan faktor nutrisi. 

Faktor-faktor tersebut bekerja secara sinergis dalam memulihkan dan menjaga 

kesehatan tubuh hewan neonatus (sanken. 2008). 

Jumlah mikroba ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti halnya 

kondisi ternak, waktu pemerahan, teknik pemerahan, lingkungan pemerahan, dan 
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wadah penampung kolostrum. Jumlah mikroba tentunya dapat mempengaruhi 

kualitas kolostrum. 

Penelitian tentang jumlah mikroba kolostrum sapi perah di Indonesia 

belum dilakukan sehingga peneliti akan mengangkat permasalahan tentang jumlah 

mikroba dan bakteri asam laktat kolostrum sapi perah pada selang waktu 

pemerahan yang berbeda di peternakan rakyat Desa Kemiri Kecamatan Jabung 

Kabupaten Malang.  

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa jumlah mikroba dan 

bakteri asam laktat kolostrum sapi perah pada selang waktu pemerahan yang 

berbeda di peternakan rakyat Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah mikroba dan bakteri 

asam laktat kolostrum sapi perah pada selang waktu pemerahan yang berbeda di 

peternakan rakyat Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi jumlah 

mikroba dan bakteri asam laktat kolostrum sapi perah pada selang waktu 

pemerahan yang berbeda di peternakan rakyat Desa Kemiri Kecamatan Jabung 

Kabupaten Malang dan dapat memberikan informasi untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya.  


