
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Peningkatan mutu pakan, kecernaan, keseimbangan nutrisi dan kesehatan 

ternak dalam aplikasi di lapangan dapat menggunakan bahan pakan tambahan 

yang berupa feed additif maupun feed suplement. Salah satunya adalah 

penambahan probiotik dalam pakan maupun minuman. Probiotik merupakan 

bakteri baik yang dikonsumsi ternak dalam keadaan hidup dan tetap hidup hingga 

mencapai saluran usus. Artinya diperlukan ketahanan probiotik saat melalui 

berbagai saluran pencernaan mulai dari mulut dengan lisosim dari air liurnya, 

asam lambung dan cairan empedu, kemudian masuk ke dalam usus. 

Probiotik merupakan suatu zat atau mikroorganisme yang digunakan 

untuk mengatur keseimbangan mikrobial di dalam saluran pencernaan yang pada 

umumnya tersusun dari bakteri asam laktat. Penambahan probiotik dicampurkan 

ke dalam pakan maupun minuman dengan harapan dapat meningkatkan kualitas 

produksi air susu baik dari segi kadar protein maupun kadar lemak susu, dapat 

meningkatkan nafsu makan, membantu mempercepat perkembangan rumen bagi 

ternak muda, meningkatkan kinerja pencernaan serat kasar dan dapat 

meningkatkan produktifitas ternak. Keuntungan penggunaan probiotik pada 

ruminansia lebih besar dibandingkan dengan penggunaan pada non ruminansia. 

Pada ruminansia keuntungan didapatkan dari peningkatan kecepatan 

pengembangan mikroba rumen atau fermentasi pada hewan dewasa. 

Probiotik lignokloritik lebih spesifik mendegradasi lignin dan berpotensi 

rendah dalam mendegradasi selulosa sehingga produk probiotik menyediakan 

selulosa bebas agar lebih mudah didegradasi oleh mikroba rumen (Prihantini dan 

Khotimah, 2010). 

Berdasarkan hasil penelitian Prihartini dan Khotimah (2009) bahwa 

penggunaan probiotik lignokloritik pada sapi PFH sebanyak 50 gram/ekor/hari 

mampu meningkatkan kualitas air susu dengan kandungan pestisida yang rendah 

dan kadar lemak yang relatif stabil. Demikian pula dengan hasil penelitian Aisyah 
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dan Rahayu (2008) tentang penggunaan saponin hasil isolasi Aloe barbadensis 

Miller pada sapi PFH sebagai antibiotik yang menunjukkan pengaruh secara nyata 

dapat menyembuhkan mastitis yang diberikan dalam bentuk serbuk (powder), 

dimana dalam pemeriksaan histologis diperoleh secara nyata aman bereaksi di 

dalam kelenjar mamae. Aloe barbadensis Miller pada pemberian mulai 1 kg per 

hari selama 10 hari mampu memperbaiki kualitas dan produksi susu walaupun 

tidak signifikan. Terhadap kesehatan ternak secara nyata memberikan hasil yang 

lebih baik serta mampu mendegradasi dan membunuh telur serta cacing yang ada 

dalam saluran pencernaan. 

Sehingga dengan adanya hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat 

dipergunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini yang mengambil 

judul “Aplikasi Probiotik Lignokloritik plus Aloe barbadensis Miller pada pakan 

sapi PFH dan pengaruhnya terhadap konsumsi dan kadar lemak susu”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh pemberian probiotik lignokloritik plus Aloe 

barbadensis Miller terhadap tingkat konsumsi dan kadar lemak air susu pada sapi 

PFH. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik lignokloritik plus Aloe 

barbadensis Miller terhadap tingkat konsumsi dan kadar lemak air susu pada sapi 

PFH. 

 

1.4. Kegunanan Penelitian 

a) Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan informasi tentang bahan 

pakan tambahan yang berupa probiotik lignokloritik plus Aloe barbadensis 

Miller dan pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi dan kadar lemak air 

susu pada sapi PFH. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang cara 

meningkatkan produktifitas pada ternak ruminansia yaitu sapi PFH. 
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