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BAB I.   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mutu pakan dan status kesehatan ternak dapat ditingkatkan dengan 

penggunaan bahan pakan tambahan, berupa suplemen pakan (feed suplement) 

maupun pakan tambahan (feed additif). Salah satu contoh adalah penambahan 

probiotik, baik ditambahkan dalam pakan maupun minuman. Probiotik merupakan 

bakteri bermanfaat yang dikonsumsi ternak dalam keadaan hidup dan tetap hidup 

hingga mencapai saluran usus. Artinya, diperlukan ketahanan probiotik pada saat 

melalui berbagai saluran pencernaan, mulai dari mulut yang terdapat enzim 

lisosim pada air liur, asam lambung dan cairan empedu, hingga masuk ke dalam 

usus. 

Probiotik merupakan suatu komposisi atau campuran bakteri yang 

digunakan untuk mengatur keseimbangan mikrobial di dalam saluran pencernaan 

yang pada umumnya merupakan bakteri asam laktat. Penambahan probiotik yang 

dicampurkan ke dalam pakan maupun minuman sapi perah diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas produksi air susu, baik dari kadar protein maupun kadar 

lemak susu, kemudian dapat meningkatkan nafsu makan, membantu mempercepat 

perkembangan rumen pada ternak muda, meningkatkan kinerja pencernaan serat 

kasar serta dapat meningkatkan produktifitas ternak. Penggunaan probiotik pada 

ruminansia lebih menguntungkan dibandingkan dengan penggunaan pada non 

ruminansia. Pada ruminansia, keuntungan penggunaan probiotik didapatkan dari 
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peningkatan kecepatan proses degradasi mikroba rumen atau proses fermentasi 

pada saluran pencernaan hewan dewasa. 

Pemakaian antibotik dalam pengendalian dan pengobatan mastitis sub 

klinis, klinis, dan kronik telah memberikan efek yang tidak baik terhadap susu 

sebagai produk dari sapi perah. Residu antibotik yang terdapat pada susu cukup 

membahayakan masyarakat yang mengkonsumsi susu. Penggunaan Aloe 

barbadensis Miller akan menggantikan antibiotik yang sudah resisten terhadap 

bakteri penyebab mastitis dan menghasilkan susu yang bebas residu kimia. 

Penggunaan probiotik lignochloritik pada sapi PFH sebanyak 50 

gram/ekor/hari mampu meningkatkan kualitas air susu dengan kandungan 

pestisida yang rendah dan kadar lemak yang relatif stabil (Prihartini, 2009). 

Menurut hasil penelitian Indriastati (2009), bahwa saponin hasil isolasi Aloe 

barbadensis Miller mampu mengendalikan dan mengobati mastitis sub klinis, 

klinis, dan kronik baik pada tikus percobaan maupun pada sapi perah. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan 

penelitian dengan judul “Aplikasi Probiotik Lignochloritik dan Aloe 

barbadensis Miller Pada Pakan Sapi Perah : Pengaruhnya Terhadap 

Produksi Susu dan Terapi Penyakit Mastitis”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

Apakah formula campuran probiotik lignochloritik dan Aloe barbadensis 

Miller berpengaruh terhadap kuantitas produksi susu sapi perah dan terapi pada 

mastitis? 

1.3 Tujuan 

Mengetahui model aplikasi formula campuran probiotik lignochloritik dan 

Aloe barbadensis Miller terhadap produktivitas sapi perah dan terapi pada 

mastitis. 

 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peternak 

sapi perah dalam penggunaan probiotik lignochloritik dan Aloe barbadensis 

Miller untuk tambahan pakan sapi perah yang dapat meningkatkan produksi susu, 

terapi penyakit mastitis, memberantas cacing, dan meningkatkan sistim 

pertahanan tubuh sapi. 

 


