
BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu telah dikenal masyarakat Indonesia sejak jaman dahulu tepatnya pada 

masa penjajahan Belanda. Dahulu susu hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu 

saja karena saat itu pengetahuan masyarakan terhadap pentingnya konsumsi susu 

masih sangat rendah. Namun, dengan semakin meningkatnya pengetahuan 

masyarakat, saat ini susu menjadi salah satu dari sembilan bahan pokok yang 

dikonsumsi setiap hari. Adanya peningkatan kebutuhan susu menyebabkan 

banyak masyarakat yang melakukan kegiatan bisnis usaha peternakan sapi perah. 

 Berkembangnya usaha peternakan sapi perah saat ini, masih belum di 

imbangi perbaikan manajemen banyak sekali usaha peternakan sapi perah 

sehingga susu yang dihasilkan masih kualitas rendah, seperti lemak, protein, SNF 

(solid non fat) masih dibawah standar yang berlaku. Rendahnya kualitas susu 

yang dihasilkan berakibat banyak peternak sapi perah yang mengalami kerugian 

karena susu dengan kualitas rendah harganya juga ikut rendah, dan banyak sekali 

susu yang terbuang sia-sia disebabkan oleh rendahnya kualitas. 

Salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas susu adalah pakan. 

Kandungan gizi pakan yang dikonsumsi oleh ternak sapi, baik konsentrat maupun 

hijauan tidak mampu mencukupi kebutuhan tubuh ternak. Kuantitas dan kualitas 

susu pada peternakan rakyat di daerah tropis sangat dipengaruhi oleh kandungan 

nutrisi pakan dan kemampuan bakteri rumen untuk mencerna pakan. Untuk itu 

kebutuhan pakan tambahan diperlukan berupa suatu bahan yang mengandung 

koloni mikroba tertentu disebut probiotik.  
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Probiotik adalah suatu zat atau mikroorganisme yang digunakan untuk 

mengatur keseimbangan mikrobial dalam saluran pencernaan. Probiotik sangat 

bermanfaat bagi ruminansia, karena adanya penambahan probiotik maka 

terjadinya fermentasi mikrobial dalam rumen akan lebih cepat. Kandungan 

probiotik adalah cairan suplemen yang didalamnya terkandung strain hidup 

bakteri sellulotik yang telah di isolasi dari cairan rumen (Samadi, 2010). 

Penambahan probiotik dalam pakan diharapkan akan membantu peternak 

untuk meghindari penurunan kuantitas dan kualitas susu karena probiotik mampu 

meningkatkan kecernaan zat nutrisi didalam rumen, sehingga mampu 

meningkatkan produksi, kualitas serta meningkatkan kandungan protein dan SNF 

(solid non fat) pada susu yang dihasilkan oleh ternak. Peningkatan kandungan 

protein dan SNF (solid non fat) diharapkan akan mempengaruhi naiknya harga 

susu sehingga peternak tidak mengalami kerugian. 

Probiotik yang digunakan dalam penelitian ini adalah probiotik 

lignochloritik yang mengandung mikroba lignochloritik dan jamur selulolitik. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemberian probiotik 

lignochloritik terhadap kadar Protein dan SNF (solid non fat) pada sapi perah 

Peranakan Friesian Holstein (PFH). 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian adalah apakah pemberian probiotik 

lignochloritik berpengaruh terhadap kadar Protein dan SNF (solid non fat) pada 

sapi perah peranakan Friesian Holstein (PFH)? 
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1.3. Tujuan Penelitian                                                

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

probiotik lignochloritik terhadap kadar Protein dan SNF (solid non fat) pada sapi 

perah peranakan Friesian Holstein (PFH). 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peternak sapi 

perah dalam  meningkatkan kadar Protein dan SNF (solid non fat), sehingga bisa 

menjadi solusi bagi peternak untuk meningkatkan kualitas susu. 

 

 

 

 

 


