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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Keberhasilan usaha sapi perah tidak hanya ditentukan oleh faktor pemasaran 

saja, tetapi  perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan 

sapi perah, yakni dalam segi menejemen, pemilihan bibit dan pakan. Umumnya 

peternak rakyat kurang memperhatikan faktor-faktor tersebut,  jika salah satu faktor 

tersebut kurang diperhatikan maka akan mengakibatkan produksi susu rendah dan 

akan mempengaruhi kualitas susu.  

Pakan merupakan faktor terpenting dalam beternak sapi perah dan sangat 

mempengaruhi produktivitas sapi perah. Pakan yang diberikan dapat terdiri dari 

hijauan dan suplemen (konsentrat atau pollar). Hijauan yang biasa digunakan adalah 

rumput gajah, leguminosa, hasil ikutan pertanian, sedangkan konsentrat dapat berasal 

dari campuran bahan baku  asal limbah pertanian dan biji-bijian. 

Pakan konsentrat merupakan sumber protein hewani dan mineral, yang secara 

umum disusun dari beberapa limbah hasil pertanian ataupun industri pangan, serta 

merupakan sumber energi dan protein bagi ternak ruminansia selain hijauan. Oleh 

karena, konsentrat umumnya dibuat dari campuran berbagai jenis biji-bijian, maka 

kontaminasi bahan baku tidak dapat dihindari, baik dari aspek penyimpanan, karena 

bahan baku pakan mempunyai sifat cepat rusak, maupun karena Indonesia 

merupakan negara tropis.  Selama penyimpanan bahan baku sering tercemar dan 

rusak oleh  serangan hama dan jamur. Kontaminasi bahan baku konsentrat pasti 

terjadi (secara umum 25% biji-bijian terkontaminasi mikotoksin). Adapun bahan 
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baku yang mudah terkena mikotoksin  adalah kacang kedelai, gandum, jagung, 

jerami, padi dan lain-lain. 

Mikotoksin mempunyai dampak negative  terhadap ternak seperti : gangguan 

fertilitas, diare, mempengaruhi sistem kekebalan, pencernaan dan reproduksi. 

Gangguan reproduksi akan mempengaruhi  produktivitas sapi perah,  baik produksi 

pedet maupun susu serta kualitasnya. 

Kasus pada pencernaan sapi perah yang terkena mycotoksin ini dapat diatasi 

dengan cara antara lain : pemeliharaan yang baik, penggunaan anti jamur, tidak 

memakai bahan-bahan yang terkontaminasi serta penggunaan toxin binder.  

Toxin binder adalah pengikat toxin yang alami dengan nanoteknologi 

(DEPTAN RI No : 109103720 FTS). Nanoteknologi adalah rekayasa genetika, 

modifikasi dan perkembangan bahan pada tingkat molekul atau atom. Toxin binder 

memiliki keunggulan, yakni dapat mengikat mikotoksin secara alami dengan daya 

amadeite yang merupakan penyisiran pilar rumput laut ke dalam montmoriilonite dan 

memperluas rongga antar lapisan, sehingga menyediakan area yang lebih lebar untuk 

mengikat toksin. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

pengaruh pemberian toxin binder pada pakan sapi perah terhadap produksi dan 

kualitas susu sapi perah PFH di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten 

Malang. 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh  pemberian 

toxin binder terhadap tingkat produksi dan kualitas  susu sapi perah PFH pada 
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peternakan rakyat di Desa Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Penelitian 

ini diharapkan bermanfaat untuk  meningkatkan produktifitas sapi perah yang 

ditinjau dari kuantitas dan kualitas susu yang dihasilkan. 

 

 


