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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laktoferin yaitu salah satu protein didalam susu yang berperan sebagai 

antimikroba. Laktoferin mampu mengikat ion besi dari mikroba sehingga 

menghambat pertumbuhan mikroba. Kadar laktoferin yang tinggi pada susu akan 

menigkatkan kualitas susu, terutama kualitas mikrobiologi dan nilai guna susu 

sebagai pangan fungsional. Laktoferin pada mamalia mempunyai fungsi utama 

yaitu berhubungan langsung dengan sistem kekebalan tubuh. Berdasarkan 

kemampuan mengikat Fe, laktoferin mempunyai peranan yang penting dalam 

mengikat Fe di mukosa usus dan beraksi sebagai agen bakteriostatis. 

Kadar laktoferin setiap ternak tidak sama, ada hal-hal yang mempengaruhi 

kadar laktoferin diantaranya yaitu genetik, pakan dan jenis ternak. Kandungan 

laktoferin pada kolostrum sapi lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan 

laktoferin pada kambing. Kandungan laktoferin pada sapi FH (Friesian Holland) 

yaitu 0,5 g/l sedangkan pada kambing 0,4 g/l. 

 Penelitian kandungan laktoferin telah banyak dilakukan pada sapi FH dan 

kambing tetapi penelitian pada sapi PFH (Peranakan Friesian Holland) belum ada 

yang melakukan. Ada kemungkinan perbedaan kandungan laktoferin pada sapi 

perah PFH dengan sapi perah FH. Hal tersebut disebabkan karena genetik sapi 

perah PFH berbeda dengan sapi perah FH. Sapi FH merupakan salah satu bangsa 

sapi perah yang berasal dari Belanda sedangkan sapi PFH yaitu perkawinan sapi 

FH dengan sapi lokal. 
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 Dari penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian, 

kadar laktoferin  kolostrum sapi perah PFH pada waktu pemerahan dan laktasi 

yang berbeda. 

1.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh waktu 

pemerahan  dan laktasi yang berbeda terhadap kadar laktoferin dalam kolostrum 

sapi perah PFH ? 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu pemerahan dan 

laktasi yang berbeda terhadap kadar laktoferin dalam kolostum. 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kadar 

laktoferin kolostrum sapi perah PFH pada waktu pemerahan dan laktasi yang 

berbeda, dapat memberikan informasi ilmiah sapi perah khususnya kadar 

laktoferin kolostrum dan memberikan pengetahuan manfaat laktoferin untuk 

kesehatan, baik untuk manusia maupun ternak itu sendiri. 

 

 


