
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Sapi Perah yang ada di Indonesia secara umum adalah jenis peranakan 

Friesian Holstein  (PFH). Sapi ini merupakan hasil persilangan sapi  Friesian 

Holstein (FH) dengan sapi breed atau bangsa lain. Produksi susu sapi PFH, saat 

ini masih rendah, yaitu 10 sampai 12 liter  per ekor per laktasi. Untuk memperoleh 

produk susu yang bermutu tinggi dari segi kualitas dan kuantitas maka diperlukan 

ilmu dan penerapan teknologi untuk meningkatkan produk susu tersebut.  Ada 

berbagai hal untuk penerapan teknologi tersebut salah satunya adalah penerapan 

teknologi  manajemen pakan, dengan penambahan probiotik pada pakan. 

 Probiotik merupakan bakteri hidup yang diberikan sebagai suplemen pakan 

yang mempunyai pengaruh menguntungkan pada kesehatan. Keunggulan 

probiotik adalah meningkatkan nafsu makan, membantu mempercepat 

perkembangan rumen bagi ternak muda, meningkatkan kinerja pencernaan serat 

kasar, meningkatkan efisiensi pakan, dan meningkatkan produktifitas ternak. 

Penambahan probiotik diharapkan mampu meningkatkan kualitas susu yang 

dihasilkan terutama kandungan lemak dan berat jenisnya. 

Kelemahan ternak ruminansia di Indonesia dan negara tropis adalah 

rendahnya kualitas hijauan, dimana hijauan yang ada memiliki kandungan protein 

kasar yang rendah dan kandungan serat kasar yang tinggi. Kandungan serat kasar 

yang tinggi menyebabkan rendahnya kecernaan kandungan nutrisi pakan hijauan 

pada ternak. Suplementasi dipandang sebagai langkah yang strategis karena upaya 
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ini mampu mengatasi masalah defisiensi dan meningkatkan kapasitas mencerna 

dari hewan ruminansia karena adanya perbaikan metabolisme dan kemampuan 

mikroba rumen.  

Komposisi dan kualitas susu terutama ditentukan oleh jenis ternak, pakan 

yang diberikan, kesehatan ternak, dan manajemen pemerahan, kebersihan dan 

sanitasi. Jenis ternak yang umum dikembangkan adalah bangsa Friesian Holstein 

(FH) dan Peranakan FH. Bangsa yang berbeda akan mempengaruhi komposisi 

susu yang dihasilkan. Bahan pakan berupa hasil ikutan pertanian dengan 

karakteristik kaya akan kandungan serat, tetapi rendah dalam hal kandungan 

protein merupakan sumber bahan pakan yang tersedia dalam jumlah yang sangat 

berlimpah.  

Strategi untuk meningkatkan nilai guna dari bahan pakan tersebut dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: menambah pakan suplemen untuk 

mengoreksi ketidakseimbangan nutrient untuk mendukung kehidupan mikroba 

dan ternak, dan meningkatkan ketersediaan energi bagi mikroba rumen melalui 

pemilihan bahan pakan lain secara selektif atau memberikan perlakuan, misalnya 

penambahan probiotik  sebelum bahan pakan tersebut disajikan pada ternak.  

Air susu merupakan bahan pangan yang tersusun oleh zat-zat makanan dengan 

proporsi yang seimbang. Dari sudut lain, air susu juga dapat dipandang sebagai 

bahan mentah, yang mengandung sumber zat-zat makanan yang penting. 

Penyusun utama air susu adalah air, kemudian bahan kering yang terdiri dari 

Lemak dan Bahan Kering Tanpa Lemak yang terdiri dari Protein, Laktose, 

Mineral dan Vitamin- vitamin. Berat jenis air susu sangat dipengaruhi oleh 

susunan air susu itu sendiri dan suhu lingkungan, semakin tinggi bahan kering 
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semakin tinggi pula Berat Jenis (BJ) nya dan sebaliknya. Semakin tinggi suhu 

lingkungan, maka persatuan volume air susu akan menggembang pula, sehingga 

berat persatuan susu akan mengembang pula dan sebaliknya. Berat Jenis (BJ) dan 

lemak susu menjadi ukuran kualitas utama di Instansi Penampungan Susu (IPS) 

dan  berpengaruh terhadap harga susu. 

       Probiotik lignochloritik yang mengandung bakteri lignochloritik dari jenis 

Cytopaga sp yang diambil dari laut dalam, pemberiannya dicampurkan dalam 

pakan konsentrat. Produksi enzim Ligninase dalam probiotik lignochloritik dapat 

menambah degradasi lignin pada pakan sehingga memudahkan penyerapan nutrisi 

pakan dan berpengaruh meningkatkan kualitas produksi susu.  Terutama Berat 

Jenis (BJ) dan lemak susu yang menjadi ukuran kualitas utama di Instansi 

Penampungan Susu (IPS) sehingga berpengaruh terhadap peningkatan harga susu 

sapi perah Peranakan Friesian Holstein ( PFH). Probiotik  lignochloritik juga 

dapat mendegadasi logam berat, antibiotic, serta mendegradasi klorin dalam 

pakan sehingga selain memperbaiki kualitas juga aman untuk produk susu yang 

dihasilkan. 

 
1.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Apakah pemberian probiotik lignochloritik berpengaruh terhadap Berat 

Jenis susu yang dihasilkan ? 

2. Apakah pemberian probiotik lignochloritik berpengaruh terhadap 

kandungan lemak susu yang dihasilkan ? 

3. Apakah pemberian probiotik lignochloritik berpengaruh terhadap kuantitas 

susu yang dihasilkan ? 
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1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik lignochloritik terhadap 

Berat Jenis susu yang dihasilkan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik lignochloritik terhadap 

kandungan lemak susu yang dihasilkan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik lignochloritik terhadap 

kuantitas susu yang dihasilkan. 

 

1.4. Kegunaan 

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu peternakan, 

khususnya tentang usaha pemeliharaan sapi perah PFH (Peranakan Frisian 

Holstein). Diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peternak sapi perah 

PFH (Peranakan Frisian Holstein) tentang hubungan pemberian bakteri 

lignochloritik terhadap kualitas Berat jenis, lemak susu, dan kuantitas susu. Berat 

jenis dan Lemak susu merupakan ukuran kualitas utama sehingga meningkatkan 

harga susu peternak sapi perah Peranakan Friesian Holstein ( PFH). 

 

 

 

 

 

 

 


