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Abstrak 

Aflatoksin B1 (AFB1) dihasilkan terutama oleh fungi Aspergillus flavus dan bersifat sangat toksik serta 

karsinogenik. Sapi perah yang mengkonsumsi pakan tercemar AFB1 dapat menghasilkan susu yang mengandung residu 

aflatoksin (AFM1). Penelitian ini bertujuan mengetahui kejadian cemaran AFB1 pada pakan sapi perah serta AFM1 

pada susu segar dan susu olahan di D.I. Yogyakarta. Hasil penelitian memperlihatkan 100% sampel pakan mengandung 

AFB1 dengan kisaran 4 – 85 ppb. Residu aflatoksin ditemukan pada 90% susu segar dengan kisaran 24 – 449 ppt, 

sedangkan pada susu segar olahan diketahui 100% sampel mengandung AFM1 dengan kisaran 100 – 570 ppt. Pengujian 

sampel susu rekombinasi sebagai pembanding menunjukkan 100% sampel mengandung AFM1 dengan kisaran 99 - 161 

ppt. Hasil ini memperlihatkan tingginya tingkat dan kejadian cemaran AFB1 dalam pakan yang menyebabkan tingginya 

kejadian susu mengandung residu aflatoksin. Tingginya kadar AFM1 dalam survei ini menunjukkan besarnya resiko 

konsumen terhadap dampak negatif paparan aflatoksin melalui konsumsi susu. 

 

Kata kunci: Aflatoksin B1, Aflatoksin M1, susu, sapi perah 

 

Abstract 

Aflatoxin B1 (AFB1) is the most toxic and carcinogenic compound produced by fungus Aspergillus flavus. 

Lactating dairy cow consumes feed contaminated with AFB1 will transfer its residue (AFM1) into the milk. This survey 

was conducted to investigate the occurrences of AFB1 in dairy feed and the AFM1 in raw and processed milk in 

Yogyakarta Special Region. Results showed 100% of feed sample containing AFB1 between 4 – 85 ppb, 90% of raw 

milk sample had AFM1 between 24 - 449 ppt, and 100% of processed milk containing AFM1 between 100 - 570 ppt. In 

addition, 100% of recombined milk samples as reference in this survey also contaminated with AFB1 in range of 99 – 

161 ppt. These results indicated high risks of Indonesian consumers to aflatoxin exposure by mean contaminated milk 

consumption. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Aflatoksin B1 (AFB1) merupakan senyawa toksik dan 

karsinogenik yang dihasilkan terutama oleh fungi 

Aspergillus flavus  danA. parasiticus[1]. Pada ternak 

laktasi, konsumsi pakan tercemar AFB1 akan 

menyebabkan eksresi senyawa metabolit AFB1 ke dalam 

susu, yaitu AFM1 yang juga telah dinyatakan sebagai 

karsinogen untuk manusia oleh IARC [2]. Suhu dan 

kelembaban daerah tropis sangat mendukung 

perkembangan fungi untuk menghasilkan aflatoksin, 

sehingga memunculkan dugaan akan tingginya kejadian 

cemaran AFB1 dalam pakan sapi perah di Indonesia.  

Penelitian untuk menguji carry-over rate AFB1 pakan 

menjadi AFM1 susu pada sapi perah Indonesia telah 

dilakukan sebelumnya, yaitu pada kisaran 0,1%[3]. 

Adanya transfer residu aflatoksin pakan ke dalam susu 

menjadi hal yang sangat mengkuatirkan, karena susu 

dianggap produk pangan dengan kualitas gizi yang tinggi 

dan merupakan makanan utama bayi serta anak-anak, dua 

kelompok umur yang paling rentan terhadap pengaruh 

negatif paparan aflatoksin [4]. 

Karena bahaya paparan aflatoksin terhadap manusia, 

maka  di banyak negara dilakukan pengujian sampel 

pakan dan susu secara terprogram untuk mencegah 

masuknya residu aflatoksin ke dalam rantai pangan [5]. 

Di Indonesia, data tentang cemaran AFB1 dalam pakan 

maupun residunya dalam produk ternak masih sangat 

sedikit, sehingga belum ada perhatian yang cukup untuk 

meningkatkan keamanan pangan hewani dari adanya 

cemaran residu aflatoksin. 

Survei ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kejadian cemaran AFB1 dalam pakan sapi perah di DI 

Yogyakarta serta residunya (AFM1) di dalam susu 

konsumsi. Data yang diperoleh diharapkan dapat 

menggambarkan tingkat resiko konsumen susu segar 

terhadap paparan aflatoksin sebagai akibat adanya 

cemaran AFB1 dalam pakan sapi perah. 
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II. MATERI DAN METODE 

A. Sampel Pakan 

Survei cemaran AFB1 pakan dilakukan di Kabupaten 

Sleman sebagai kabupaten dengan populasi sapi perah 

terbesar di DI Yogayakarta. Sampel pakan diambil dari 

total mix ration yang disiapkan peternak atau kelompok 

ternak sebagai responden. Kelompok ternak yang dipilih 

merupakan kelompok ternak dengan populasi sapi perah 

terbesar dari 3 koperasi susu di Sleman, yaitu Koperasi 

Warga Mulya, Koperasi Sedoyo Makmur dan UPT 

Kaliurang.Sampel pakan selanjutnya digrinder dan 

disimpan pada suhu -5
0
C dalam freezer. 

 

B. Sampel Susu  

Sampel susu diambil dari warung dan kafe susu segar 

di wilayah Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul dan Wates. 

Jumlah sampel setiap wilayah dibuat proporsional dengan 

preliminary data yang memperlihatkan jumlah 

warung/kafe susu di wilayah tersebut. Sampel susu 

selanjutnya dihomogenisasi disimpan pada suhu -5
0
C 

dalam freezer. 

 

C. Bahan Kimia 

Ekstraksi sampel dilakukan menggunakan larutan 

methanol 70% dalam aquades (v/v) dengan rasio 

1:4.Setelah sentrifugasi dingin dan filtrasi, sampel uji 

selanjutnya dilarutkandalam buffer uji (35% 

methanol).Aflatoxin B1 dalam  pakan dianalisis 

menggunakan ELISA kit AgraQuant® aflatoxin B1 assay 

(Romer Labs. Singapore), sedangkan AFM1 dalam 

sampel susu segar dianalisis menggunakan ELISA kit 

AgraQuant® aflatoxin M1 sensitive 25/500 (Romer Labs, 

Singapore).Prosedur uji ELISA dilakukan berdasarkan 

protokol dalam masing-masing kit. 

 

D. Analisis Data 

Data dianalis secara deskriptif untuk membahas 

prevalensi, cemaran maksimum dan minimum serta rerata 

tingkat cemaran untuk memperkirakan resiko paparan 

yang ditimbulkannya terhadap konsumen berdasarkan 

perhitungan konsumsi harian. (Romer Labs, Singapore). 

Prosedur uji ELISA dilakukan berdasarkan protokol 

dalam masing-masing kit. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Cemaran AFB1 dalam Pakan Sapi Perah 

 Analisis sampel pakan (total mixed ration) yang 

diambil dari peternak, kelompok ternak maupun koperasi 

susu memperlihatkan semua pakan terkontaminasi AFB1 

dengan kisaran 4-85 ppb (Tabel 1.). Berdasarkan regulasi 

Uni Eropa, cemaran AFB1 dalam pakan sapi perah laktasi 

tidak boleh lebih dari 20 ppb [5], maka 81% sampel 

pakan dalam survei ini melewati threshold limit tersebut.  

 

 

 

 

 

 

Tabel I. Cemaran AFB1 dalam sampel pakan sapi perah 

di D.I. Yogyakarta 

Sampel pakan 
Kadar AFB1 (ppb 

n > 20 ppb 
Min Max Rerata 

Kelompok 

ternak/Koperasi 

Susu (n=18) 

4 85 59 16 (89%) 

Peternak non 

kelompok (n= 8) 
12 47 25 5 (63%) 

Jumlah (n=26) 4 85 49 21 (81%) 

 

Survei ini juga memperlihatkan tingginya prevalensi 

dan tingkat cemaran AFB1 dalam pakan sapi perah, di 

mana rerata cemaran AFB1 ditemukan lebih tinggi pada 

kelompok peternak dan koperasi dibandingkan cemaran 

pakan dari peternak individual (non kelompok ternak).Hal 

ini diduga karena rantai distribusi dan penyimpanan 

pakan pada kelompok peternak lebih panjang 

dibandingkan pada peternak individual. Peternak 

individual umumnya memiliki angka kepemilikan ternak 

yang lebih besar dibandingkan peternak anggota 

kelompok atau koperasi susu, sehingga mereka dapat 

membeli pakan langsung dari pabrik pakan atau membuat 

pakan konsentrat sendiri. 

Menurut [6] pakan untuk sapi perah tinggi kandungan 

protein dan energinya, sehingga sangat sesuai sebagai 

media pertumbuhan fungi dan produksi aflatoksin. 

Penyimpanan pakan pada suhu ruang dan kelembaban 

yang tinggi akan menyebabkan kenaikan cemaran 

aflatoksin, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil penelitian  

[7]. 

 

B. Cemaran AFM1 dalam Susu 

Survei dilakukan pada sampel susu segar, susu segar 

olahan serta susu rekombinasi sebagai pembanding. Hasil 

analisis memperlihatkan 95% sampel tercemar AFM1 

(n=42) dengan kisaran 24-570 ppt dan rerata 206 ppt 

(Tabel 2). Berdasarkan regulasi Uni Eropa, susu harus 

mengandungAFM1 kurang dari 50 ppt untuk konsumsi 

orang dewasa dan kurang dari 25 ppt untuk konsumsi bayi 

dan anak-anak [5].  
Tabel II. Cemaran AFM1 dalam susu di D.I. Yogyakarta 

Sampel 
Kadar AFM1 (ppt) 

n > 50 ppt 
Min Max Rerata 

Susu segar  

(n =20) 
24 449 197 15 (75%) 

Susu 

olahan  

(n = 16) 

100 570 244 16 (100%) 

Susu 

rekombina

si (n = 6) 

99 
1

61 
131 6 (100%) 

Jumlah 

(n=42) 
24 70 206 37 (88%) 

 

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa susu segar 

yang diolah dan disajikan pada warung tenda dan kafe 

susu mengandung cemaran AFM1 yang lebih tinggi 

dibandingkan susu segar yang dijual di koperasi susu atau 

peternak. Susu rekombinasi meskipun mengandung rerata 
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cemaran AFM1 yang paling rendah, namun paling 

memberikan resiko terhadap konsumen, karena prevalensi 

sampel dengan kadar cemaran > 50 ppt adalah 100%. 

Hasil ini tentu sangat mengkuatirkan, karena konsumen 

utama susu rekombinasi adalah anak-anak yang paling 

rentan terhadap paparan aflatoksin [4]. 

Paparan AFM1 terhadap manusia sangat 

membahayakan karena AFM1 memiliki sifat karsinogenik 

yang serupa dengan AFB1 [1]. AFM1 tahan terhadap 

pemanasan dan kondisi asam, sehingga dapat juga 

ditemukan di produk-produk susu, seperti yoghurt, keju, 

krim, dan mentega, yang dibuat dari susu terkontaminasi 

AFM1 [2]. Konsumsi aflatoksin pada kadar rendah namun 

terus menerus dilaporkan menyebabkan perkembangan 

kanker hati, kwashiorkor, dan ketidaknormalan 

pertumbuhan anak-anak [8]. Saat ini telah diketahui 

bahwa aflatoksin merupakan ko-faktor terjadinya kanker 

hati pada manusia (human hepato-cellular carcinoma) 

dan diperkirakan aflatoksin berkontribusi pada 28,2% 

kejadian kanker hati di dunia [9] dan [10]. 

Berdasarkan hal tersebut, hasil survei ini menegaskan 

tingginya resiko konsumen di Indonesia (khususnya D.I. 

Yogyakarta) akibat konsumsi susu yang tercemar AFM1. 

Pencegahan cemaran AFM1 dalam susu dapat diupayakan 

dengan mencegah tumbuhnya fungi penghasil aflatoksin 

[11]  maupun penggunaan senyawa yang bersifat sebagai 

adsorben pada pakan tercemar aflatoksin [12]. 

 

III. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Survei memperlihatkan tingginya kejadian dan tingkat 

cemaran AFB1 dalam pakan sapi perah di D.I. 

Yogyakarta, yaitu 100% sampel mengandung AFB1 

dengan rerata 49 ppb. Hal ini kemudian berhubungan 

dengan tingginya kejadian dan tingkat cemaran AFM1 

dalam susu, yaitu 95% tercemar AFM1 dengan rerata 206 

ppt. Kelompok olahan susu segar yang disajikan di 

warung tenda dan kafe memperlihatkan rerata cemaran 

AFM1 paling tinggi, namun kelompok susu rekombinasi 

memberikan resiko paparan aflatoksin yang paling besar 

terhadap konsumen, karena sebagai susu dengan 

konsumen anak-anak, semua sampel mengandung AFM1 

lebih dari 50 ppt. 

 

B. Saran 

Perlunya upaya mencegah masuknya residu aflatoksin 

dari pakan sapi perah ke dalam rantai pangan, baik 

melalui upaya pencegahan terjadinya kontaminasi AFB1 

maupun dengan menurunkan transfernya. Selain itu harus 

ada upaya sungguh-sungguh dari semua stake holders 

industri susu dalam melindungi konsumen dari paparan 

aflatoksin. 
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