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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sapi perah membutuhkan pakan yang berkualitas 

untuk menghasilkan produksi susu tinggi baik kualitas maupun 

kuantitasnya, akan tetapi kualitas pakan yang ada saat ini 

bervariasi. Penyediaan hijauan pakan ternak yang berkualitas 

baik sulit didapatkan (terlebih pada  musim kemarau). 

Peningkatan produksi hijauan juga masih dibatasi oleh 

kecenderungan semakin sempitnya lahan akibat jumlah 

penduduk yang selalu bertambah dan perluasan lahan untuk 

tanaman pangan, untuk memperoleh ransum yang seimbang 

dan sesuai dengan kebutuhan gizinya, tambahan pakan  

konsentrat yang merupakan pakan relatif berkualitas tinggi 

sudah umum dipraktekkan oleh peternak sapi perah. 

Pemberian pakan tambahan seperti hormon dan antibiotik juga 

sudah sering diterapkan namun hasilnya tetap saja kurang 

memuaskan, baik terhadap peningkatan produktivitas ternak 

maupun effisiensi pakan, bahkan khususnya antibiotik 

memiliki efek bisa membahayakan konsumen karena dapat 

meninggalkan residu di produk ternak (Muktiani dan 

Wahjono, 2004). Upaya untuk meningkatan produksi dan 

kesehatan ternak salah satunya dengan pemberian pakan 

tambahan yang berupa feed supplement. Feed supplement 

merupakan zat nutrisi mikro yang ditambahkan pada pakan 

dengan tujuan mencukupi atau melengkapi kebutuhan mikro 

nutrisi ternak. Feed supplement yang biasa diberikan pada 

ternak yaitu berupa probiotik  yang dapat menggantikan peran 

antibiotik. 
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Probiotik berasal dari bahasa latin yang artinya untuk 

hidup dan probiotik ini merupakan feed supplement yang 

mengandung substrat mikroorganisme yang diberikan kepada 

manusia atau ternak lewat pakan dan memberikan efek positif 

dengan cara memperbaiki keseimbangan alami di dalam 

saluran pencernaan. Definisi lain dari probiotik menurut 

Pamungkas dan Anggraeny (2006) menyatakan bahwa adalah 

kultur tunggal atau campuran mikroorganisme yang diberikan 

kepada ternak atau manusia dan  mempunyai pengaruh 

menguntungkan bagi induk semangnya dengan cara 

memperbaiki sifat-sifat mikroorganisme alami dalam saluran 

pencernaan. Probiotik juga mengandung komponen-komponen 

yang dibutuhkan ternak seperti vitamin dan enzim serta 

oligosakarida yang dapat meningkatkan sistem kekebalan 

tubuh ternak. 

Karakter pakan berkualitas rendah bagi ternak 

ruminansia masih dibutuhkan karena mikroorganisme selulotik 

dalam jumlah tinggi dapat memanfaatkan hijauan atau limbah 

pertanian seefisien mungkin dalam menghasilkan nutrisi yang 

dibutuhkan oleh ternak. Pemanfaatan tersebut perlu dilakukan 

rekayasa rumen melalui manipulasi komposisi kimia dan peran 

mikroorganisme rumen, sehingga perlu dikembangkan 

penggunaan probiotik untuk memperbaiki komposisi 

mikroorganisme yang hidup di bagian usus halus ternak 

ruminansia untuk meningkatkan produktivitasnya.  

Penggunaan probiotik pada dunia peternakan telah meningkat 

pesat selama 15 tahun terakhir. Probiotik didefinisikan sebagai 

mikroorganisme hidup yang dapat memberikan manfaat 

kesehatan bagi rumen dan ternaknya bila diberikan dalam 

jumlah yang tepat dan teratur. Setelah tertelan, 

mikroorganisme probiotik dapat memberikan keseimbangan 
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dan aktivitas mikrobiota saluran cerna yang lebih baik, serta 

berperan penting untuk kondisi internal yang ideal pada usus. 

Telah banyak dilaporkan bahwa probiotik yang diberikan ke 

ternak ruminansia seperti sapi potong, sapi perah, kambing 

dan domba, dapat meningkatkan konsumsi pakan, kecernaan 

pakan, pertambahan bobot badan, produksi susu, effisiensi 

pakan, kualitas daging dan susu, dan dapat menurunkan 

kejadian diare pada ternak muda serta mengurangi bau 

kotoran.  

Probiotik yang digunakan mengandung bakteri 

Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum dan Bacillus 

megaterium. Bakteri tersebut memberikan keuntungan pada 

peningkatan efisiensi fermentasi di dalam rumen, peningkatan 

kecernaan hijauan dan peningkatan laju aliran protein mikroba 

rumen. Pemberian probiotik dapat meningkatkan populasi 

mikroba dalam rumen dan mampu meningkatkan kecernaan. 

Pemberian probiotik dapat membantu mikroba rumen dalam 

perombakan pakan, sehingga sifat-sifat fisik berubah menjadi 

partikel kecil dan sifat kimianya berubah secara fermentatif 

menjadi senyawa lain yang berbeda dengan senyawa asalnya.  

Probiotik dapat menciptakan suasana dalam rumen 

menjadi anaerob (oksigen menjadi sangat sedikit), hal ini 

dapat merangsang pertumbuhan mikroba dalam rumen secara 

optimum. Peningkatan mikroba dalam rumen dapat 

meningkatkan aktivitas fermentasi sehingga mempengaruhi 

konsentrasi VFA. Peningkatan jumlah VFA menunjukkan 

mudah atau tidaknya pakan tersebut difermentasi oleh mikroba 

rumen (karbohidrat dan protein terlarut). VFA terdiri dari 

asam-asam organik yang mudah menguap, komponen utama 

VFA adalah asam asetat, propionat, dan butirat. Utomo dan 

Miranti (2010) menyatakan bahwa asam propionat 
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berpengaruh terhadap produksi susu karena asam propionat 

dapat diubah menjadi glukosa. Glukosa merupakan bahan 

pembentuk laktosa susu. Kurang lebih 40% dari bahan kering 

susu adalah laktosa, sehingga apabila terjadi peningkatan 

kadar laktosa maka produksi susu juga meningkat. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh 

pemberian probiotik terhadap produksi dan protein susu sapi 

perah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh probiotik terhadap produksi dan protein susu pada 

sapi perah PFH di peternakan rakyat Kecamatan Jabung, 

Malang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh probiotik terhadap 

produksi susu sapi perah PFH. 

2. Mengetahui pengaruh probiotik terhadap protein 

susu pada sapi perah PFH di peternakan rakyat 

Kecamatan Jabung, Malang. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi mengenai pemberian probiotik dalam 

pakan terhadap produksi dan kandungan protein 

susu pada sapi perah PFH. 

2. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan produksi dan 

kandungan protein susu sapi perah PFH di 

peternakan rakyat Kecamatan Jabung, Malang. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema kerangka pikir 

1.6 Hipotesis 

Probiotik dapat meningkatkan produksi susu dan 

kandungan protein susu pada sapi perah PFH. 

 

 

 


