
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.      Latar Belakang 

Susu merupakan bahan pangan yang memiliki kandungan nutrisi komplek mulai dari 

makro nutrient, mikro nutrient, vitamin juga mineral. Masyarakat Indonesia sudah sejak lama 

mengenal susu untuk dikonsumsi. Seiring perkembangan waktu, masyarakat Indonesia mulai 

sadar dan memahami akan pentingnya susu untuk dikonsumsi bagi kebutuhan nutrisi tubuh dan 

kesehatan. 

Permasalahan yang sering terjadi adalah semua komoditas pertanian dan peternakan non 

organik telah tercemar oleh pestisida. Hal ini erat kaitannya dengan pola petani dalam melakukan 

aktifitas pengolahan pertaniannya untuk mengendalikan hama dan meningkatkan hasil panennya 

dengan menggunakan bahan - bahan kimia beracun atau pestisida yang selanjutnya telah 

menimbulkan masalah baru. Prihartini dan Khotimah (2007a), menemukan terdapat 6 jenis residu 

pestisida organoklorin pada jerami padi yaitu lindan, aldrin klorpirifos, heptachlor, endosulfan 

dan BHC dengan kandungan masing-masing 0,0066; 0,0472; 0,0761; 0,2432 dan 0,0037 ppm. 

Sumber pakan ternak ruminansia selama ini telah mengandung pestisida yang berawal 

dari kegiatan petani dalam mengelola tanamannya. Bioakumulasi pestisida pada hijauan hasil 

limbah pertanian diatas dapat terjadi karena bioakumulasi terjadi selama proses lignifikasi pada 

tanaman. Residu organochlorin pada jerami bukan berasal dari kontaminasi langsung dari 

penggunaan pestisida, tetapi residu yang sudah melalui proses metabolisme dalam tanah, air 

maupun udara yang masuk selama proses penanaman sehingga bentuk dan struktur maupun fase 

sudah berubah dari aslinya. Residu pestisida ada yang terikat air dan terikat lemak. Namun 



umumnya bioakumulasi pestisida organochlorin pada jaringan lemak biota. Sumber cemaran 

utama residu adalah pakan ternak, sehingga produk susu sapi perah juga terkontaminasi residu 

pestisida organochlorin (Prihartini, 2007). 

Prihartini dan Khotimah (2010), melaporkan penggunaan probiotik lignochloritik yang 

mempunyai kemampuan mendegradasi lignin dan organochlorin mampu meningkatkan 

kecernaan BO secara invitro. Maka dari itu perlu  dilakukan suatu penelitian pemberian probiotik 

lignochloritik pada sapi perah dengan harapan menurunkan residu pestisida organochlorin pada 

air susu. 

 

1.2.     Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian adalah 

1. Apakah ada pengaruh pemberian probiotik lignokhloritik terhadap kandungan residu 

pestisida organochlorin pada susu sapi perah ? 

2. Apakah terdapat korelasi antara produksi susu dengan kandungan residu pestisida 

organochlorin pada susu sapi perah ? 

 

1.3.     Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Mengetahui pengaruh pemberian probiotik lignochloritik terhadap kandungan residu 

pestisida organochlorin pada susu sapi perah Peranakan Friesian Holstein. 

2. Mengetahui korelasi antara produksi susu dengan kandungan residu pestisida 

organokhlorin pada susu sapi perah Peranakan Friesian Holstein. 

 



1.4.     Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang probiotik lignochloritik 

dalam meningkatkan kualitas nutrisi dan keamanan pangan asal susu untuk masyarakat serta 

dapat memecahkan masalah nasional untuk pencemaran residu organopolutan terutama pada 

limbah pertanian dan produk peternakan. 

 

 


