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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pengembangan industri ternak penghasil susu berbasis sumberdaya lokal 

merupakan suatu langkah strategis yang sangat mendesak untuk dilaksanakan. 

Sapi perah merupakan ternak yang sangat tepat untuk dikembangkan mengingat 

ternak tersebut dapat menghasilkan dua produk utama yaitu susu dan daging serta 

paling efisien dalam mengonversi pakan menjadi produk pangan. 

Salah satu permasalahan dalam pemeliharaan  ternak ruminansia di 

Indonesia dan negara tropis lainnya adalah rendahnya kualitas hijauan, dimana 

hijauan yang ada memiliki kandungan protein kasar yang rendah dan kandungan 

serat kasar yang tinggi.  

Pakan bagi ternak utamanya sebagai pemenuhan hidup pokok, 

pertumbuhan, reproduksi dan produksi susu. Produksi susu yang berkualitas tinggi 

dihasilkan oleh peternakan dengan pengelolaan dan manajemen pakan yang baik, 

disamping itu juga tergantung dari genetik dan periode laktasi sapi perah. 

Pakan tambahan diperlukan berupa suatu bahan yang mengandung koloni 

mikroba tertentu disebut probiotik untuk meningkatkan daya cerna pakan 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas ternak. Suplementasi dipandang 

sebagai langkah yang strategis karena upaya ini mampu mengatasi masalah 

defisiensi, meningkatkan kapasitas mencerna dari hewan ruminansia karena 

adanya perbaikan metabolisme dan kemampuan mikroba rumen.  
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Probiotik merupakan bahan yang digunakan untuk meningkatkan daya 

cerna dan metabolisme dalam rumen sehingga kunsumsi, kualitas dan kuantitas 

produksi susu sapi perah akan meningkat.  

Probiotik lignochloritik berpotensi tinggi terhadap pertumbuhan, produksi 

mikroba dan aktivitas enzim serta mampu mendegradasi lignin. Probiotik juga 

dapat meningkatkan populasi dan aktifitas bakteri selulolitik dalam rumen 

(Kanahau, 2005). Maka dari itu perlu  dilakukan suatu penelitian pemberian 

probiotik pada sapi perah. Probiotik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

probiotik lignochloritik yang mengandung mikroba lignochloritik. dan jamur 

selulolitik guna mengetahui pengaruh konsumsi dan produktifitas susu terhadap 

sapi perah (Prihartini dan Khotimah , 2010).  

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

Apakah ada respon pemberian probiotik lignochloritik terhadap 

peningkatan konsumsi pakan dan produksi susu sapi Peranakan Frisien Holstein 

(PFH) ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian                                                

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui respon pemberian probiotik lignochloritik terhadap 

peningkatan konsumsi pakan dan produksi susu sapi Peranakan Frisien Holstein 

(PFH) .  
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1.4. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat 

manfaat probiotik lignochloritik pada konsumsi pakan dan produksi susu 

sapi perah PFH. 

2. Dapat mendapatkan data tentang respon pemberian probiotik lignochloritik 

pada kunsumsi pakan dan produksi susu sapi perah PFH  pada  mahasiswa 

sebagai informasi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


