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BAB IV  

HASIL PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

4.1.1 Gambaran KAN Jabung 

 

Koperasi Agro Niaga Jabung berdiri pada tanggal 27 

mei 1979, dulunya masih bernama KUD Jabung. Pada 

tahun 1989 KUD Jabung mengembangkan usaha dibidang 

peternakan sapi perah yang disusul usaha simpan pinjam 

dan pertokoan. Pada tahun 1987 KUD Jabung sempat 

mendapatkan predikat KUD terbaik Nasional. 

Tahun 1998, KUD Jabung berubah nama menjadi 

Koperasi Agro Niaga Jabung atau KAN JABUNG. Pada 

tahun 2001 terjadi perubahan pengurusan, organisasi, 

AD/ART, serta her registrasi anggota hingga pembenahan 

organisasi kelompok anggota. Berdasarkan perubahan yang 

dilakukann KAN Jabung berhasil meraih penghargaan 

Koperasi Produsen berprestasi terbaik tingkat Nasional pada 

tahun 2007 dan 2013. Lembaga yang bergerak dalam 

pemberdayaan ekonomi rakyat, KAN Jabung telah memiliki 

legalitas dengan badan Hukum Nomor 4427/BH/II/1980, 

SIUP 510/014/421.107/2007, TDUP 13242600028, NPWN 
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01.426.021.0-651.000, PKP 623.023.140295, TDP 

132525100028, dan Ijin Produksi iui.15211.0501. Legalitas 

KAN Jabung sudah melengkapi persyaratan perijinan dalam 

usaha.  

 

4.1.2. Gambaran  Peternak KAN JABUNG 

 

Koperasi Agro Niaga Jabung merupakan Koperasi 

Agro niaga yang di miliki kabupaten Malang tepatnya di 

wilayah Desa Jabung. Koperasi ini memiliki usaha inti yaitu 

penerimaan susu segar dari peternakan rakyat yang berasal 

dari anggotanya. Saat ini anggota peternakan KAN Jabung 

mencapai 2.155 anggota dan jumlah ternak 8.562 ekor yang 

disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Anggota KAN Jabung 

Desa  Populasi Anggota 

(orang)  

Populasi Ternak 

(ternak) 

Gondang 

Kresik 

Lemahbang 

Kemiri 

Gunungkunci 

Slamparejo 

Busu 

Bendrong 

Kemantren 

Sidomulyo 

Sukopuro 

Gading 

Kembar 

Boro 

Tengo 

Bunut 

Blandit 

100 

209 

58 

279 

128 

79 

268 

226 

77 

91 

150 

199 

157 

68 

18 

48 

374 

807 

234 

1338 

459 

339 

957 

808 

323 

401 

552 

756 

584 

292 

142 

196 

JUMLAH 2.155 8.562 

Sumber: Laporan Tahunan KAN Jabung (2016) 
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 Koperasi Agro Niaga mempunyai anggota 

peternakan yang mayoritas peternakan rakyat dan dikelola 

secara tradisional. Kepemilikan ternak pada masing-masing 

desa akan mempengaruhi jumlah produksi susu segar. 

Koperasi ini selain memiliki pengelolaan secara tradisional 

berupa peternakan rakyat, sehingga anggota KAN Jabung 

dapat dikatakan juga memiliki kepemilikan ternak yang 

sedikit yaitu 1–8 ekor per orang. Semakin banyak 

kepemilikan ternak maka semakin baik pula tingkat 

manajemen pemeliharaan ternak perah, sehingga produksi 

susu yang dihasilkan semakin tinggi. 

Faktor yang mempengaruhi jumlah produksi susu 

antara lain jumlah kepemilikan ternak sapi perah masa 

laktasi dan manajemen pemeliharaan ternak sapi perah yang 

baik. Ternak sapi perah laktasi merupakan ternak yang 

sedang dalam masa produksi yang menghasilkan susu. Susu 

merupakan pendapatan utama dalam usaha peternakan sapi 

perah sehingga dalam usaha peternakan sapi perah 

diharapkan dapat mengahasilkan susu yang maksimal guna 

mendapatkan keuntungan yang maksimal. Produksi susu 

yang maksimal dipengaruhi oleh manajemen pemeliharaan 

ternak perah yang baik yaitu dengan menerapkan GDFP. 
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4.1.3 Jumlah Kepemilikan Sapi  

Jenis ternak yang dimiliki Koperasi Agro Niaga pada 

umumnya tidak hanya sapi perah dalam keadaan laktasi 

tetapi juga sapi perah yang belum produktif. Sapi tersebut 

terdiri dari pedet, dara, kering dan jantan. Rata-rata 

kepemilikan sapi disajikan padal Tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata Kepemilikan Sapi Perah 

 Skala Usaha  

I (Satuan 

Ternak) 

II (Satuan 

Ternak) 

III 

(Satuan 

Ternak) 

Produktif Laktasi 1 ST 3 ST 3 ST 

Kering 0 ST 1 ST 1 ST 

Jantan 1 ST 0 ST 1 ST 

Non 

Produktif 

Dara 1 ST 1 ST 2 ST 

Pedet 0 ST 0 ST 2 ST 

  

Berdasarkan Tabel 7. Terlihat bahwa rata-rata 

kepemilikan sapi perah yang paling tinggi adalah skala 

usaha III dibandingkan dengan skala lainnya. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa jumlah nilai rata-rata ternak 

pada skala III adalah9 ekor. Kepemilikan ternak dapat 

mempengaruhi baik tidaknya penerapan GDFP pada skala 

usaha. Semakin banyak ternak yang dipelihara maka 

semakin baik dalam menerapkan GDFP pada skala usaha. 

Sebaliknya semakin sedikit jumlah kepemilikan ternak 
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dalam suatu usaha maka semakin buruk pula untuk 

menerapkan GDFP. Ternak dengan jumlah yang banyak 

memungkinkan masing-masing ternak dapat dilakukan 

pengawasan secara intensif. Pengawasan intensif bertujuan 

untuk mencegah adanya pencemaran terhadap produksi 

susu dan meminimalisir ternak supaya tidak terkena 

mastitis. 

 

4.2 Penerapan GDFP 

 

Penerapan GDFP di Koperasi Agro Niaga Jabung terdiri 

dari enam aspek, yaitu kesehatan ternak, higienis 

pemerahan, nutrisi pakan, kesejahteraan ternak, lingkungan 

dan manajemen sosial ekonomi. Rata-rata presentase 

penerapan GDFP pada peternakan anggota KAN Jabung 

berdasarkan skala usaha disajikan pada Tabel 8. 
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Tabel 8 . Rata-rata Presentase Penerapan GDFP  

No Aspek GDFP 
Skala Usaha 

I II III 

1 Kesehatan Ternak 44,62 54,89 68,07 

2 Higienis Pemerahan 65,73 72,03 80,81 

3 
Nutrisi Pakan dan 

Minum 
57,14 60,93 72,80 

4 
Kesejahteraan 

Ternak 
47,11 49,40 54,62 

5 Lingkungan 54,46 59,15 66,97 

6 
Manajemen Sosial 

dan Ekonomi 
19,39 38,47 56,15 

Rata-rata 48,07% 55,81% 66,57% 

Berdasarkan hasil penelitian Tabel 8. yang dilakukan 

menggunakan patokan per skala yaitu skala I, II dan III. Hal 

ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhazir 

(2016) tingginya presentase penerapan GDFP dipengaruhi 

oleh skala usaha yaitu jumlah kepemilikan sapi ternak. 

Secara hasil penelitian keseluruhan skala usaha peternakan 

yang baik penerapan GDFP nya adalah skala usaha III yaitu 

66,57%. Hal ini sudah memenuhi persentasi proporsional 
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menurut Arikunto (2006), standar skor proporsional GDFP 

baik adalah 61% - 80%. 

Rusdiana (2009),  tingkat manajemen suatu usaha 

dipengaruhi oleh kepemilikian ternak sapi. Hasil penelitian 

juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopiana 

(2006) yaitu nilai skala usaha yang lebih besar 

menunjukkan adanya peningkatan pada manajemen 

peternakan sapi perah dibandingkan dengan nilai skala 

usaha yang kecil menghasilkan penurunan manajemen 

peternakan sapi tersebut. Nilai rata-rata yang terendah 

adalah skala usaha I yaitu 48,07%, hal ini dapat 

disimpulkan bahwa skala usaha I penerapan GDFP belum 

maksimal. 

Berdasarkan data sekunder yang dilihat dilapang 

menyebutkan bahwa skala usaha I, masing-masing desa 

mempunyai kepemilikan sapi 3 ekor. Satu keluarga rata-rata 

terdiri dari 4-5 orang, masing-masing orang mempunyai 

kesibukan yang berbeda-beda. Kesibukannya tersebut 

menyebabkan pemeliharaan ternak sapi perah tidak intensif 

dan teratur, sehingga produksi susu dari ternak-ternak dapat 

menurun. Skala III cenderung lebih baik dibandingkan 

dengan skala I. Berdasarkan data sekunder yang dilihat 

dilapang menyebutkan bahwa skala III, masing-masing desa 
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mempunyai kepemilikan ternak sapi perah lebih dari 7 ekor. 

Satu keluarga pada skala III ini rata-rata terdiri dari 4-5 

orang, namun dari masing-masing keluarga tersebut tidak 

mempunyai kesibukan, sehingga semua orang dapat 

merawat ternak-ternak sapi perah dengan intensif dan 

teratur. Hal ini mengakibatkan produksi susu menjadi lebih 

tinggi. 

4.2.1. Kesehatan Ternak 

Aspek kesehatan ternak bertujuan untuk menjaga 

kualitas dari hasil produksi susu sapi perah. Kesehatan 

ternak yang ditekankan GDFP pada pencegahan penyakit 

dan penggunaan bahan kimia obat-obatan untuk penunjang 

kesehatan ternak. Rata-rata penerapan GDFP aspek 

kesehatan ternak yang disajikan pada Tabel 9.  

Tabel 9. Rata-rata Penerapan GDFP Aspek Kesehatan 

Ternak  

No Aspek Kesehatan 
Skala Usaha (%) 

I II III 

1 Pembentukan ternak yang 

resisten terhadap penyakit 

35,81 48,72 67,15 

2 Pencegahan penyakit 

masuk ke dalam 

46,04 55,09 61,97 
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peternakan 

3 Penerapan manajemen 

kesehatan ternak yang 

efektif 

67,99 74,69 96,88 

4 Penggunaan bahan kimia 

dan obat ternak sesuai 

dengan petunjuk 

38,78 41,32 46,61 

 Rata – rata 47,16 65,38 67,40 

 

Berdasarkan hasil penelitian Tabel 9. dapat 

dijelaskan bahwa Rata-rata penerapaan GDFP prioritas 

penerapan yaitu manajemen kesehatan ternak yang efektif 

meliputi, pencegahan penyakit, diagnosis, pengobatan dan 

pengendalian hama penyakit. Pengobatan yang dilakukan 

secara tepat dengan rekomendasi penggunaan obat atau 

dokter hewan. Serta membatas akses masuk kandang untuk 

menghindari masuknya penyakit dari luar. Hal ini sesuai 

dengan Dwicipto (2010) Biosecurity dilakukan untuk 

mencegah masuknya hama penyakit dalam kandang yang 

menyerang ternak dengan cara membatasi akses masuk 

kandang terkecuali petugas, membersihkan kandang untuk 

pecegahan hama, dan penyemprotan desinfektan.  

Pengetahuan responden peternak tentang penyakit 
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sapi perah sangat terbatas sehingga kemampuan peternak 

dalam mencegah penyakit juga terbatas. Apabila sapi perah 

mengalami penyakit, peternak langsung menghubungi 

petugas kesehatan hewan Dinas Peternakan dan Perikanan 

untuk memeriksa dan melakukan pengobatan. Pencegahan 

penyakit dilakukan sesuai dengan arahan petugas kesehatan 

hewan ketika berkunjung ke kandang. Pencegahan penyakit 

sedini mungkin dilakukan dengan menjaga kebersihan 

kandang, kebersihan ternak dan memberikan pakan sesuai 

dengan kebutuhan.  

Nilai rata-rata tinggipada skala III yaitu sebesar 

67,40% menunjukkan bahwa skala tersebut mempunyai 

penerapan aspek kesehatan cenderung baik. Semakin 

banyak kepemilikan ternak dan tidak adanya kesibukan dari 

masing-masing satu keluarga maka semakin baik dalam 

manajemen pemeliharaan terutama dalam hal kesehatan 

ternaknya. Manajemen pemeliharaan ternak berdasarkan 

kesehatan ternak meliputi pencegahan penyakit, diagnosis, 

pengobatan dan pengendalian hama penyakit.  

Penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan 

bahwa skala usaha I melakukan manajemen kesehatan 

ternak kurang baik dibandingkan dengan skala usaha III 

yang cenderung melakukan manajemen kesehatan ternak 
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dengan baik. Berdasarkan data sekunder yang dilihat di 

lapang menyebutkan bahwa skala usaha I, seperti yang 

sudah dijelaskan apabila skala usaha ini masing-masing 

keluarga mempunyai kesibukan yang berbeda-beda. Adanya 

kesibukan itu, mengakibatkan kesehatan ternak sapi perah 

tidak dapat dirawat secara intensif. Sebagian besar ternak 

sapi perah yang sakit tidak segera dipisahkan dengan ternak 

sapi perah yang sehat, sehingga ternak sehat dapat tertular 

penyakit. Ternak sapi perah yang sakit tidak segera 

diberikan obat. Berdasarkan data sekunder yang dilihat di 

lapang menyebutkan bahwa skala usaha III cenderung 

memperhatikan kesehatan ternak sapi perah. Masing-

masing keluarga semua orang ikut merawat ternak, 

sehingga apabila ada ternak sapi perah yang sakit segera 

dilakukan penanganan secara cepat dengan melakukan 

pengobatan secara tepat yaitu merekomendasikan 

penggunaan obat yang sesuai dengan takaran atau dilakukan 

pemeriksaan oleh dokter hewan. Ternak sapi perah yang 

sakit dipisahkan dari ternak sapi perah sehat, sehingga 

ternak-ternak sehat tersebut tidak dapat tertular penyakit. 

Produksi susu yang dihasilkan oleh skala usaha III 

cenderung meningkat dibandingkan dengan skala usaha I.  

Hadisusanto (2008) manajemen pemeliharaan yang 
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baik dipengaruhi oleh faktor kesehatan ternaknya yaitu 

dengan mencegah ternak terkena penyakit. Pencegahan itu 

dilakukan dengan cara sanitasi kandang secara rutin, 

penyemprotan desinfektan, pencegahan secara dini terhadap 

penyakit dengan memberikan obat-obat dengan penggunaan 

yang benar.Sanitasi kandang perlu dilakukan setiap hari hal 

ini karena frekuensi pemberian pakan relatif tinggi sehingga 

kotoran ternak yang dikeluarkan oleh ternak cukup banyak 

yang menyebabkan sapi perah mudah  terinfeksi 

mastitis(Sugeng, 2003). 

4.2.2. Higienis Pemerahan 

Aspek yang berperan penting terhadap kualitas dan 

kuantitas produksi susu yaitu higienis pemerahan yang 

memastikan ternak tidak strees saat dilakukan pemerahan, 

penanganan susu yang baik agar tidak terkontaminasi 

dengan bakteri luar dan lingkungan yang bersih agar tidak 

ada penyakit yang menyerang ternak. Rata-rata penerapan 

higienis pemerahan disajikan pada Tabel. 10 

Tabel 10. Rata-rata Higienis Pemerahan  

No Aspek Higienis Pemerahan 
Skala Usaha (%) 

I II III 

1 Pemerahan tidak melukai 58,14 61,24 69,13 
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ternak dan pencegahan 

masuknya kontaminan ke 

dalam susu 

2 Lingkungan pemerahan 

berada dalam kondisi yang 

bersih 

75,02 78,74 83,75 

3 Penanganan susu setelah 

proses pemerahan 
75,13 76,23 76,93 

 Rata – rata 69,43 72,07 76,61 

 

 

Tabel 10. dapat diketahui penerapan higienis 

pemerahan di segala skala usaha sudah baik hal ini dilihat 

dari presentase penerapan perskala usaha > 61%. 

Berdasarkan data sekunder yang dilihat dilapang 

menyebutkan bahwa skala usaha III mempunyai higienis 

pemerahan yang cenderung lebih baik dibandingkan dengan 

skala usaha I. Skala usaha III melakukan pemerahan dengan 

tidak melukai ternak, lingkungan pemerahan dalam kondisi 

bersih dan penanganan susu setelah proses pemerahan. 

Prioritas penerapan higienis pemerahan yaitu pada 

lingkungan pemerahan berada dalam kondisi yang bersih 

dengan persentase rata-rata pada skala usaha I  75,02%, 
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pada skala usaha II 78,74% dan skala usaha III adalah 

83,75%. Hal ini dikarenakan peternak anggota KAN Jabung 

sudah memiliki drainase dan ventilasi udara yang bagus di 

lingkungan kandang tempat pemerahan dan selalu 

membersihkan alat pemerahan sebelum dan sesudah 

pemerahan. 

Skala usaha ini juga  melakukan kegiatan pra 

pemerahan diantaranya mengenai penyediaan sarana dan 

peralatan yang diperlukan untuk kegiatan memerah, 

pembersihan kandang, pembersihan ambing menggunakan 

air hangat dan pemerahan awal yaitu dengan mengeluarkan 

3-4 pancaran susu awal dari masing-masing puting.Pavicic 

(2008), bahwa pembersihan dan suci hama ambing serta 

puting sapi mempunyai dampak yang signifikan dalam 

menurunkan jumlah bakteri patogen dan sel somatik. 

Nilai rata-rata aspek higienis pemerahan rendah 

adalah skala usaha I yaitu 69,43%. Hal ini dikarenakan 

bahwa skala usaha I memiliki aspek higienis pemerahan 

yang tidak baik. Berdasarkan data sekunder yang dilihat 

dilapang, bahwa skala usaha I melakukan pemerahan susu 

dengan tidak memperhatikan kebersihan perorangan 

maupun kebersihan kandangnya.Hal ini dikarenakan dari 

masing-masing anggota keluarga mempunyai kesibukan 
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yang berbeda.Higienis pemerahan yang kurang 

memperhatikan kriteria dalam penangan pemerahan 

sebelum dan sesudah pemerahan mengakibatkan produksi 

susu yang dihasilkan menurun dan kemungkinan produksi 

susu tersebut terjangkit mastitis, sedangkan higienis 

pemerahan yang cenderung baik akan berpengaruh terhadap 

kualitas dan kuantitas produksi susu tersebut.  

Supar dan Ariyanti (2008) susu sangat peka terhadap 

cemaran kuman sehingga daya tahan susu akan cepat rusak 

apabila tidak dilakukan penanganan khusus setelah melalui 

proses pemerahan. Kerusakan susu tersebut sangat 

membahayakan konsumen. Kerusakan susu menurut Dwi 

(2011), dapat berupa perubahan fisik dan kimia yang terjadi 

pada susu diantaranya susu yang sudah tercemar oleh 

mikroorganisme dan terjadi perubahan fisik yaitu warna 

susu menjadi putih kebiruan hingga kuning keemasan, 

aroma susu yang bersifat khas mudah hilang, cita rasa tidak 

dapat dideskripsikan.  

Aspek ini berperan penting terhadap kualitas dan 

kuantitas produksi susu. hasil penelitian sependapat dengan 

Sartika, Indrawani dan Sudiarti (2005), higienis pemerahan 

merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan yaitu pada 

kebersihan tangan pemerahan karena langsung berhubungan 
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dengan ambing sapi perah. Pemakaian larutan antiseptik 

dengan dosis 2 ml dilarutkan dalam 1 liter air sebelum 

pemerahan mempunyai tujuan untuk membersihkan puting 

dan mencegah terjadinya penyakit radang ambing atau 

mastitis (Suwito dan Andriani, 2012). 

4.2.3. Nutrisi Pakan dan Minum 

Aspek ini berperan penting dalam menghasilkan 

kuantitas dan keamanan produk dari ternak. Jumlah 

pemberian pakan dan konsentrat yang sesuai dapat 

mempengaruhi jumlah produksi. Pakan hijauan yang 

diberikan oleh anggota KAN Jabung berupa rumput gajah 

(Pennisetum purpureum) dan konsentrat yang diberikan 

terdiri atas limbah roti dan campuran singkong. Berikut 

disajikan pada Tabel 11. Rata-rata penerapan aspek nutrisi.  

 

Tabel 11. Rata-rata Nutrisi 

No Aspek Nutrisi 
Skala Usaha (%) 

I II III 

1 Keamanan Pakan dan 

Ketersediaan Air yang 

Berkelanjutan 

55,29 57,13 68,09 

2 Menjamin Kualitas dan 44,59 44,64 51,48 
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Kuantitas Pakan dan Air 

3 Mengontrol Kondisi 

Penyimpanan Pakan 

71,87 72,79 75,08 

4 Menjamin Pakan yang dibeli 

berasal dari Supplier yang 

Terjamin Kualitasnya 

66,66 69,44 81,58 

 Rata – rata 59,60 61 69,05 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa 

penerapan GDFP aspek nutrisi pakan dan minum di 

Anggota KAN Jabung yang cenderung baik adalah skala 

usaha III yaitu dengan nilai rata-rata 69,05% dapat dilihat 

pada Tabel 11. Tingginya nilai rata-rata aspek penyimpanan 

pakan 75,08% dan kualitas pakan 81,58%menunjukkan 

terdapat faktor penentu cara pemberian hijauan dan 

frekuensi pemberian hijauan sudah memenuhi kategori. 

Pada faktor penentu lain meliputi jumlah pemberian 

hijauan, cara pemberian konsentrat, jumlah pemeberian 

konsentrat dan frekuensi pemberian konenstrat yang tidak 

memenuhi kriteria GDFP. Jumlah pemberian konsentrat 

menjadi faktor penentu yang memiliki nilai terendah. 

Pemberian konsentrat tidak rutin dilakukan sebagian besar 

peternak. Responden peternak yang memberikan konsentrat 



57 
 

secara rutin memperhatikan kualitas kandungan nutrisi 

sesuai dengan kebutuhan ternak. Hijauan yang biasa 

diberikan peternak meliputi rumput gajah, rumput lapang 

dan jerami jagung.  

Responden peternak skala usaha III, meskipun 

mempunyai nilai rata-rata aspek nutrisi cenderung tinggi 

69,05% tetapi pemberian hijauan belum 

mempertimbangkan kualitas dan kandungan nutrisi. 

Pengetahuan responden peternak mengenai kesesuaian 

kandungan nutrisi hijauan dan konsentrat yang diberikan 

masih terbatas. Jumlah pemberian hijauan dan konsentrat 

dilakukan sesuai dengan perkiraan peternak. Skala usaha III 

memiliki lahan hijauan pakan ternak ± 3 ha, sehingga tidak 

kesulitan dalam penyediaan hijauan. Responden peternak 

lebih banyak memberikan hijauan dibandingkan dengan 

konsentrat. Kondisi ini bisa menyebabkan gangguan 

kesehatan, produksi dan kualitas susu rendah. Ngongoni et 

al (2006), mengatakan bahwa pemenuhan pakan secara 

kuantitatif dan kualitatif menjadi keterbatasan peternak 

kecil.  

Ketersediaan rumput alami merupakan sumber utama 

pakan. Biaya tinggi menyebabkan pemberian konsentrat 

tidak konsisten sehingga tidak mampu meningkatkan 
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produksi susu. Responden peternak secara keseluruhan 

sudah memberikan hijauan setelah diperah. Jumlah 

pemberian pakan hijauan yang dilakukan sebagian besar 

peternak berada dalam kategori cukup berdasarkan 

kebutuhan sapi laktasi 10% dari rata-rata bobot badan. 

Responden peternak memberikan hijauan tidak menimbang 

hanya melakukan perkiraan disesuaikan dengan bobot 

badan. Frekuensi pemberian hijauan 2 kali/ hari.  

Nilai rata-rata aspek nutrisi pakan dan minum yang 

rendah adalah pada skala usaha I yaitu 59,60%. Rendahnya 

aspek nutrisi pakan dan minum diakibatkan responden 

peternak tidak memiliki lahan hijauan sendiri, sehingga 

kebutuhan hijauan terbatas. Responden peternak juga 

mempunyai kesibukan disamping beternak usaha sapi 

perahnya. Kesibukan dari responden peternak tersebut 

berdampak pada produksi susu yang relatif rendah, hal ini 

dikarenakan peternak memberikan konsentrat lebih besar 

dibandingkan dengan hijauan. Pemberian konsentrat yang 

lebih banyak dibandingkan dengan hijauan akan berdampak 

pada kualitas susunya. 

Penyediaan bahan pakan sapi perah yang dilakukan 

peternak anggota KAN Jabung yaitu mempertimbangkan 

faktor palatabilitas, nilai nutrisi, ketersediaan dan harga 
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terjangkau. Ternak diberi dua kelompok pakan yaitu pakan 

hijauan dan pakan konsentrat. Pemberian pakan yang 

diberikan anggota peternakan berupa hijauan tiga kali 

dalam sehari setelah dilakukan pemerahan dan konsentrat 

dua kali yaitu sebelum dilakukan pemerahan.  Penyusunan 

ransum yang dilakukan untuk ternak sapi perah haruslah 

seimbang dalam arti ransum yang diberikan harus sesuai 

dengan jumlah dan proporsi semua kebutuhan nutrisi sapi 

perah dalam keadaan layak 24 jam. Salah satu strategi yang 

dapat dilakukan adalah memperhatikan tingkat degradasi 

pakan di dalam rumen. 

Pemberian pakan pada sapi yang sedang berproduksi 

atau sedang laktasi harus memenuhi kebutuhan hidup pokok 

dan produksi susu, jika jumlah dan mutu yang diberikan 

kurang, hasil produksi susu tidak akan maksimal. 

Pemberian minum pada ternak sapi sesuai dengan 

kebutuhannya, seekor sapi yang tidak dalam masa laktasi 

akan minum air sebanyak 40 liter. Saat sapi memproduksi 

susu 10-25 liter, kebutuhan air akan naik sampai 75 liter. 

Jika produksi susu mencapai 35 liter per hari, maka air yang 

diminum hampir 90 liter. Pada umumnya sapi 

membutuhkan 3-4 liter air untuk menghasilkan 1 (satu) liter 

susu (Soetarno, 2003). Menurut Hartadi (1991), sapi perah 
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tergolong ruminansia, maka ransum sapi perah sebaiknya 

terdiri dari hijauan, legum dan non legum yang berkualitas 

baik(dalam keadaan segar dan atau jerami) dengan 

konsentrat yang kualitas dan palatabilitasnya tinggi. Aspek 

nutrisi pakan dan minum berperan penting dalam produksi 

susu. Pemberian pakan dan air yang mempunyai kualitas 

tinggi. Pakan yang diberikan di anggota KAN Jabung 

berupa hijauan (rumput gajah) dan konsentrat (limbah roti 

dan campuran singkong). Hal ini sama yang dijelaskan oleh 

Hartutik (2006), penyajian pakan sapi perah berupa 

pemberian pakan hijauan dan konsentrat secara bersamaan 

yaitu dengan cara menghindari penggilingan secara halus.  

4.2.4. Kesejahteraan Ternak 

Rata-rata implementasi GDFP aspek kesejateraan 

ternak pada anggota KAN Jabung disajikan pada Tabel 12.   

Tabel 12. Rata-rata Penerapan GDFP Kesejahteraan Ternak 

No Aspek Kesejateraan Ternak  
Skala Usaha (%) 

I II III 

1 Bebas dari rasa lapar dan haus 52,62 51,23 63,62 

2 Bebas dari ketidaknyamanan 

lingkungan 

47,18 46,26 50,05 

3 Bebas dari rasa sakit, cedera, 59,29 59,96 65,20 
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dan penyakit 

4 

5 

Bebas dari cekaman dan 

tekanan 

Bebas bergerak sesuai dengan 

tingkah laku ternak 

39,70 

50,00 

39,71 

50,00 

43,15 

74,67 

 Rata – rata 49,76 49,43 51,77 

Berdasarkan hasil penelitian Tabel 12.dapat 

dijelaskan bahwa penerapan GDFP aspek Kesejahteraan 

Ternak di Anggota KAN Jabung cenderung baik adalah 

skala usaha III yaitu dengan nilai rata-rata 51,77%. Nilai 

rata-rata aspek kesejahteraan ternak yang rendah adalah 

pada skala usaha I yaitu 49,76%. 

Data sekunder yang dilihat dilapang menyebutkan 

bahwa tingginya nilai rata-rata aspek kesejahteraan ternak 

dikarenakan bahwa skala usaha III sudah menerapkan 

manajemen kesejahteraan ternak cenderung lebih baik 

dibandingkan dengan skala usaha I. Peternak anggota KAN 

Jabung memiliki prioritas penerapan pada aspek bebas dari 

rasa sakit, cedera dan penyakit yaitu rata-rata pada skala 

usaha I 59,29%, skala usaha II 59,96% dan pada skala 

usaha III 65,20% hal ini dikarenakan ternak yang sakit dan  

memproduksi susu sapi perah yang tidak dapat di setor pada 

pos susu. Masing-masing keluarga memperhatikan ternak-
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ternak sapi perah supaya terlepas dari rasa lapar dan 

haus,ketidaknyamanan lingkungan, rasa sakit, cidera dan 

penyakit, bebas dari cekaman dan tekanan, bebas dari 

bergerak sesuai dengan tingkah laku ternak. Oleh karena itu 

skala usaha III mempunyai ternak sehat dan terbebas dari 

penyakit. Skala usaha I, berdasarkan data sekunder 

menyebutkan bahwaa, rendahnya nilai rata-rata tersebut 

dipengaruhi oleh pembatasan kebebasan dari rasa lapar dan 

haus, bebas dari ketidaknyamanan lingkungan, bebas dari 

rasa sakit, cidera dan penyakit, bebas dari cekaman dan 

tekanan, bebas dari bergerak sesuai dengan tingkah laku 

ternak. Skala usaha ini, hanya beberapa saja yang 

memelihara ternak sapi perah dalam satu keluarga. Hal ini 

dikarenakan satu keluarga tersebut mempunyai kesibukan 

yang berbeda, sehingga banyak ternak sapi perah yang 

tertular penyakit. 

Lestari, dkk (2015), aspek kesejahteraan ternak 

dengan nilai rata-rata tinggi menunjukkan bahwa peternak 

tersebut mempunyai kemampuan untuk memikirkan 

pegawai dan ternak dibandingkan dengan dirinya sendiri. 

Mukti (2007) menjelaskan bahwa kebutuhan dasar yang 

dimiliki oleh ternak dalam usaha peternakan adalah adanya 

kondisi nyaman dan perlindungan yang layak, kecukupan 
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air yang bersih dan pakan untuk menjaga kesehatan, 

kebebasan dalam bergerak, kebebasan untuk berinteraksi 

dengan ternak lain, kesempatan beraktivitas sesuai dengan 

perilaku alaminya, pencahayaan yang cukup, lantai yang 

baik dan tidak rusak. 

4.2.5. Lingkungan 

Aspek lingkungan merupakan aspek yang menjamin 

lingkungan sekitar peternakan tidak mengalami kerusakan 

dan menjamin kebersihan kandang agar ternak terbebas dari 

penyakit dan susu tidak terkontaminasi dengan bakteri luar. 

Berikut disajikan rata-rata penerapan GDFP aspek 

;ingkungan di anggkota KAN Jabung pada Tabel 13.  

Tabel 13. Rata-rata Penerapan GDFP Lingkungan 

No Aspek Lingkungan 
Skala Usaha (%) 

I II III 

1 Implementasi sistem 

peternakan ramah lingkungan 

51,44 52,8 58,61 

2 Manajemen penanganan 

limbah 

52,59 58,14 56,36 

3 Menjamin peternakan tidak 

menimbulkan efek terhadap 

lingkungan sekitar 

68,52 66,67 71,64 
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 Rata – rata 57,52 59,20 62,20 

 

Berdasarkan Tabel 13. dapat dijelaskan bahwa 

penerapan GDFP aspek Lingkungan di Anggota KAN 

Jabung cenderung baik adalah skala usaha III dengan nilai 

rata-rata 62,20%.Nilai rata-rata aspek lingkungan yang 

terendah terdapat pada skala usaha I yaitu 57,52%.Hal ini 

dikarenakan KAN Jabung memiliki program kerja dengan 

memberikan penyuluhan kepada anggota peternak cara 

penanganan limbah peternakan yaitu dengan biogas dan 

juga pembuatan pupuk organik. Pembuangan feses ternak 

juga dilakukan jauh dari sumber air agar tidak memiliki 

efek terhadap lingkungan sekitar, akan tetapi pembuangan 

feses yang dilakukan peternak tidak jauh dari lingkungan 

perumahan penduduk.  

Data sekunder yang dilihat dilapang bahwa, 

tingginya nilai rata-rata aspek lingkungan pada skala usaha 

III memperhatikan kesejahteraan di lingkungan sekitar yaitu 

dengan cara implementasi sistem peternakan ramah 

lingkungan, manajemen penanganan limbah, dan menjamin 

peternakan tidak menimbulkan efek terhadap lingkungan 

sekitar. Anggota peternak melakukan penanganan limbah 

peternakan yaitu dengan cara mengolah limbah menjadi 
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biogas dan memanfaatkan limbah menjadi pupuk organik. 

Penggunaan pakan limbah pertanian juga menjadi alternatif 

yang digunakan oleh anggota peternak untuk menghemat 

biaya. Kondisi lingkungan yang terdapat disekitar kandang 

akan memberikan dampak terhadap kondisi ternak itu 

sendiri sehingga dapat mempengaruhi kesehatan 

ternak.Kondisi lingkungan yang bersih mengakibatkan 

ternak yang dipelihara juga menjadi bersih dan sehat 

sehingga mampu menghasilkan produksi susu secara 

maksimal dengan kualitas yang baik. Data sekunder skala 

usaha I Sebagian besar orang yang terdapat pada skala 

usaha ini berada di tempat tinggal dekat dengan kandang 

ternak sapi perah dan kurangnya kesadaran para anggota 

peternak untuk memanfaatkan pengolahan limbah 

peternakan menjadi biogas dan pupuk organik, sehingga 

tidak memperhatikan kesejahteraan lingkungan disekitar 

peternakan.   

Retina (2004), lingkungan yang bersih sangat 

berpengaruh dalam keamanan produk. Lingkungan yang 

bersih dapat menciptakan udara yang bebas dari 

kontaminan. Udara pada lingkungan suatu ruangan dapat 

menjadi sumber kontaminasi dalam pengolahan pangan. 

Udara tidak mengandung mikroflora secara alami tetapi 
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kontaminasi dari lingkungan sekitarnya mengakibatkan 

udara mengandung mikroorganisme, misalnya dari debu, 

air, proses aerasi, dan limbah.Rendahnya nilai rata-rata 

aspek lingkungan disebabkan oleh Peternak sapi perah 

harus mengadopsi sistem yang menghindari potensi 

kontaminasi lingkungan setempat dengan cara menghindari 

membuang bahan kimia untuk pertanian atau kedokteran 

hewan di mana ada potensi bagi mereka untuk memasuki 

lingkungan stempat (Purnomo, 2009). 

4.2.6. Sosial dan Ekonomi 

Aspek terakhir dalam GDFP yang dikeluarkan FAO 

pada tahun 2011 yaitu aspek sosial dan ekonomi, hal ini 

meliputi segala tentang SOP, pegawai, dan catatan 

keuangan. Berikut ini disajikan pada Tabel 14. Tentang 

rata-rata penerapan aspek sosial ekonomi di wilayah 

anggota peternak KAN Jabung.  

Tabel 14. Rata-rata Penerapan GDFP Sosial-Ekonomi 

No Aspek Sosial-Ekonomi 
Skala Usaha (%) 

I II III 

1 Implementasi manajemen 

SDM yang efektif dan 

bertanggung jawab 

12,43 19,34 32,72 
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2 Menjamin kegiatan di dalam 

peternakan dilakukan dengan 

aman dan kompeten 

13,81 27,62 44,29 

3 Manajemen keuangan 35,19 68,51 82,07 

 Rata – rata 20,48 38,49 53,03 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa 

penerapan GDFP aspek Sosial dan Ekonomi di Anggota 

KAN Jabung cenderung baik adalah skala usaha III yaitu 

dengan nilai rata-rata 53,03% dapat dilihat pada Tabel 

14.Nilai rata-rata aspek sosial dan ekonomi yang rendah 

terdapat pada skala usaha I yaitu 20,48%.hal ini 

dikarenakan cara peternak yang masih tradisional yang 

tidak memiliki pekerja dan SOP yang baik dalam 

peternakan. Sedangkan yang cukup baik penerapan pada 

skala usaha III hal ini dikarenakan jumlah ternak yang lebih 

banyak dibandingkan darin skala I dan II membuat 

manajemen peternakan yang sudah baik dari segi hal 

recording, dan memiliki karyawan sesuai dengan jumlah 

ternak yang ada sehingga proses merawat ternak dapat 

secara maksimal dilakukan, akan tetapi skala usaha III juga 

tidak memiliki SOP.Sub-aspek manajemen keuangan yang 

merupakan prioritas penerapan pada aspek sosial-ekonomi 
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hal ini dikarenakan pencatatan logistik peternakam yang 

baik dilakukan pihak KAN Jabung dengan memberikan 

kartu penerimaan konsentrat dan catatan pelayanan 

kesehatan.  

Data sekunder yang dilihat dilapang menyebutkan 

bahwa, skala usaha III sudah menerapkan manajemen 

peternakan yang modern dengan mempunyai pekerja dan 

Standar Operasional Prosedur dengan baik. Satu anggota 

keluarga tidak mempunyai kesibukan, sehingga dapat 

memelihara ternak sapi perah dengan intensif. Kepemilikan 

ternak yang melebihi 7 ekor untuk anggota keluarga 4-5 

orang pada skala usaha ini, mempunyai pekerja yang 

melakukan tugas recording. Apabila dari masing-masing 

orang dengan satu orang merawat satu ternak sapi perah, 

maka dalam suatu manajemen usaha mulai dari pemberian 

nutrisi, pemerahan sampai pasca panennya cenderung lebih 

baik dibandingkan dengan satu orang merawat dua ternak 

sapi perah dan orang tersebut mempunyai kesibukan yang 

lain. Artinya beternak sapi perah bukan menjadi prioritas 

yang utama. 

Data sekunder pada skala usaha I menyebutkan 

bahwa, masing-masing peternak masih menggunakan 

sistem manajemen pemeliharaan secara tradisional yaitu 
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tidak mempunyai pekerja dan standar operasional prosedur 

dengan baik. Para pekerja masih menggunakan bantuan 

oleh anggota keluarga sendiri sehingga tidak ada jabatan 

yang terstruktural, bahkan anggota keluarga ini biasanya 

tidak meminta gaji. Tidak adanya sistem yang terstruktur 

mengakibatkan manajemen keuangan pada usaha tersebut 

sangatlah buruk. Hal ini dikarenakan tidak adanya 

pencatatan keuangan yang nantinya menjadi bahan evaluasi 

dari sebuah usaha peternakan. Adanya ketidaksejahteraan 

dari para anggota keluarga akan berdampak negative pada 

sistem pemeliharaan ternak sehingga menurunkan jumlah 

produksi dan kualitas susu.  

Prinsip dasar pengaruh sosial menurut Bitsch (2011), 

sebuah organisasi bisnis yang memiliki tanggung jawab 

untuk memberikan dampak positif pada berbagai kelompok 

masyarakat. Prinsip ini mengacu pada pekerja ataupun staff. 

Penggunaan sumber daya manusia harus memperhatikan 

hukum yang berlaku diantaranya beban kerja harus terjamin 

dan kesejahteraan serta produktivitas seorang pegawai 

selalu ditingkatkan.Aspek sosial ekonomi hanya 

berpengaruh sangat sedikit untuk manajemen peternakan 

sapi perah dikarenakan para peternak tersebut tidak 

memiliki pekerja atau staff dari luar, pekerjaan di kandang 
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dibantu oleh keluarga yang beranggapan bahwa peternak 

tidak perlu menerapkan pengaruh sosial terhadap pegawai 

yang itu merupakan anggota keluarga sendiri. Alasan yang 

dapat dijelaskan berdasarkan Moran (2008), bahwa 

peternak tersebut hanya fokus terhadap aspek-aspek teknis 

yang berhubungan langsung dengan produksi.  

4.3 Hasil Perhitungan Berat Jenis Susudan Lemak Susu 

KAN Jabung. 

Tabel 9. Berat Jenis Susu dan Lemak Susu KAN Jabung 
No Kualifikasi Skala Usaha  

I II III 

1. Berat Jenis Susu 

(gr/ml) 

1,023 1,024 1,025 

2. Lemak Susu (%) 4,35 4,44 4,47 

Keterangan: GDFP pada tiap sekala usaha tidak 

berpengaruh terhadap berat jenis dan lemak susu. 

4.3.1. Pengaruh Berat Jenis Susu Ditinjau dari 

Pengaruh Penerapan GDFP 

Hasil penelitianTabel 9.menggunakan metode SPSS 

regresi linier bergandamenyimpulkan bahwa skala usaha III 

memiliki nilai rata-rataberat jenis yaitu 1,025 

gr/ml.Berdasarkan penghitungan statistika menggunakan 
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SPPS menyatakan bahwa GDFP tidak mempunyai 

pengaruh yang nyata terhadap berat jenis dan lemak susu.  

Badan Standar Nasional Indonesia (2011) 

menetapkan bahwa susu sapi perah yang memenuhi 

persyaratan mutu memeliki berat jenis 1,027 g/ml. 

pengukuran berat jenis di pos penampungan susu KAN 

Jabung dilakukan lebih awal sehingga menunjukkan hasil 

berat jenis yang lebih kecil. Tabel 9, menunjukkan bahwa 

skala usaha III cenderung tinggi dibandingkan dengan skala 

usaha I. Data sekunder dilapang menjelaskan bahwa GDFP 

skala usaha III cenderung baik, sehingga nilai dari berat 

jenis susu juga cenderung meningkat. Peternak anggota 

KAN Jabung biasanya menyetorkan susu di pos 

penampungan segera setelah pemerahan selesai. Perkiraan 

jarak waktu antara pemerahan dan pengukuran berat jenis 

adalah 13-17 menit.Hal ini dikarenakan GDFP yang paling 

dominan dalam mempengaruhi berat jenis susu adalah 

aspek higienis pemerahan, nutrisi pakan dan minum. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa kedua aspek tersebut 

kemungkinan berpengaruh terhadap kualitas susu terutama 

berat jenis susu. Semakin baik penanganan higienis 

pemerahan dan pemberian nutrisi yang sesuai dengan 
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kebutuhan dari masing-masing ternak maka semakin baik 

pula kualitas berat jenis susu. Hal ini dapat dilihat dari 

Tabel 8, bahwa nilai rata-rata aspek higienis pemerahan 

tinggi 80,81% dan aspek nutrisi pakan dan minum tinggi 

72,80% dapat meningkatkan nilai rata-rata berat jenis 

susunya. 

Badan Standar Nasional Indonesia (2011) 

menetapkan bahwa susu sapi perah yang memenuhi 

persyaratan mutu memiliki berat jenis 1,027 g/ml. 

pengukuran berat jenis di pos penampungan susu KAN 

Jabung dilakukan lebih awal sehingga menunjukkan hasil 

berat jenis yang lebih kecil. Peternak anggota KAN Jabung 

biasanya menyetorkan susu di pos penampungan segera 

setelah pemerahan selesai. Perkiraan jarak waktu antara 

pemerahan dan pengukuran berat jenis adalah 13-17 menit.  

Skala usaha I menunjukkan bahwa, hasil berat jenis 

susu pada peternak rendah dikarenakan kurangnya 

penerapan sistem GDFP. Adanya kesibukan yang lain dan 

beternak bukan sebagai prioritas utama dari masing-masing 

anggota keluarga, maka mengakibatkan GDFP kurang 

terpenuhi dan nilai rata-rata berat jenis menjadi rendah 

meskipun secara statistik GDFP tidak berpengaruh terhadap 

berat jenis dan lemak susu.Berat jenis susu yang rendah 
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mempunyai arti bahwa susu tersebut sudah mengalami 

kerusakan. Kemungkinan rendahnya nilai berat jenis susu 

dikarenakan susu sudah tercampur dengan air.  

Kerusakan susu tersebut sangat membahayakan 

konsumen. Kerusakan susu menurut Dwi (2011), dapat 

berupa perubahan fisik dan kimia yang terjadi pada susu 

diantaranya susu yang sudah tercemar oleh mikroorganisme 

dan terjadi perubahan fisik yaitu warna susu menjadi putih 

kebiruan hingga kuning keemasan, aroma susu yang bersifat 

khas mudah hilang, cita rasa tidak dapat dideskripsikan. 

Skala III mempunyai nilai berat jenis susu yang hampir 

mendekati berat jenis susu berdasarkan Standar SNI yaitu 

sekitar 1,027-1,035.Besar kecilnya pemberian nutrisi pakan 

dan minum yang sesuai dengan kebutuhan dari ternak 

tersebut berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kualitas 

susu terutama berat jenis susu. Pakan yang paling dominan 

untuk meningkatkan berat jenis susu adalah pakan 

konsentrat. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Utami, Lilik 

dan Puguh (2014) yang menyatakan bahwa semakin banyak 

konsentrat yang diberikan maka semakin berat jenis susu 

semakin meningkat. Soeharsono, dkk (2013) sumber utama 

konsentrat yang diberikan oleh ternak perah adalah yang 

diproduksi pada koperasi susu dan berbahan dasar sisa hasil 



74 
 

pertanian dan agroindustri dengan harga yang relatif murah 

namun mempunyai nilai nutrisi yang bervariasi. Pakan ini 

biasanya terbuat dari pakan padat energi seperti bekatul, 

jagung, ubi kayu ampas ubi kayu dan ampas tahu (Hadi, 

2002). 

 

4.3.2. Pengaruh Lemak Susu Ditinjau dari Pengaruh 

Penerapan GDFP 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat 

dilihat pada Tabel 9. Bahwanilai rata-rata lemak susu yang 

tinggi adalah skala usaha III 4,47% dibandingkan dengan 

skala usaha I4,35%. 

Pakan yang banyak mengandung hijauan akan 

menyebabkan kadar lemak susu tinggi.Pemberian 

konsentrat berpengaruh terhadap lemak susu. Semakin 

tinggi kadar lemak susu maka kualitas susu tersebut 

terjangkit mastitis. Bruckmaier, Ontsouka and Blum (2004) 

mengemukakan bahwa terjadi peningkatan kadar lemak 

susu yang tinggi teridentifikasi terjangkit mastitis 

dibandingkan dengan ternak yang sehat. Peningkatan kadar 

lemak terjadi sebagai akibat dari menurunnya sintesis 

laktosa sehingga menurunkan volume susu. Penambahan 
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konsentrat akan berpengaruh terhadap penurunan kadar 

lemak susu. Skala usaha I, melakukan penambahan 

konsentrat dibandingkan dengan hijauan. Sedangkan skala 

usaha III menambahkan hijauan dibandingkan dengan 

konsentrat. Produksi susu skala usaha III cenderung 

meningkat dengan kualitas susu cenderung rendah. Higienis 

pemerahan juga berpengaruh terhadap kualitas susu 

tersebut. Pemerahan yang tidak memperhatikan kebersihan, 

dapat menyebabkan pencemaran bakteri pathogen pada 

ambing perah sehingga susu terindentifikasi mastitis.  

Pernyataan tersebut dapat ditunjukkan pada skala 

usaha III bahwa dengan melakukan penerapan GDFP yang 

baik dapat meningkatkan kualitas dari produksi susu. Aspek 

penerapan GDFP yang berpengaruh terhadap lemak susu 

adalah aspek higienis pemerahan, aspek nutirisi pakan dan 

minum.  Karakteristik kerusakan susu menurut 

Sumoprastowo (2000), kandungan gizi dari berat jenisnya 

akan mengalami penurunan dan lemak susunya 

menggumpal sehingga menyebabkan bakteri perusak susu 

yang berasal dari ternak tersebut bertebaran di udara masuk 

ke dalam susu dan berkembang biak dengan cepat sehingga 

dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas susu. Skala 

usaha III sudah menunjukkan bahwa pemeliharaan sapi 
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PFH yang sesuai dengan karakteristiknya, hal ini 

sependapat dengan Qisthon dan Husni (2003) sapi PFH 

memiliki rata-rata produksi susu tertinggi dengan kadar 

lemak susu terendah.Kandungan lemak dalam susu 

tergolong tinggi karena rata-rata rasio rumput dan 

konsentrat yang diberikan adalah 87:13%. Pakan yang 

banyak mengandung hijauan akan menyebabkan kadar 

lemak susu tinggi. Rata-rata jumlah rumput yang diberikan 

oleh peternak sebanyak 49 kg/ ekor/ hari, sedangkan jumlah 

konsentrat yang diberikan sebanyak 7 kg/ ekor/ hari. 

Kemampuan produksi sapi perah dipengaruhi oleh 

dua faktor yaitu warisan dari tetua (genetika) dan faktor 

lingkungan dan selang waktu pemerahan yang pendek 

menghasilkan produksi susu yang tinggi namun mempunyai 

persentase lemak yang kecil (Ensminger dan Howard, 

2006). Menurut Sudono (2003), faktor yang mempengaruhi 

kualitas dan kuantitas susu sapi perah adalah bangsa sapi, 

lama bunting, masa laktasi, besar sapi, estrus atau birahi, 

umur sapi, selang beternak, masa kering, frekuensi 

pemerahan, dan tata laksana pemberian pakan.Pada 

penelitian Utami dkk (2014), bahwa semakin tinggi kadar 

lemak yang terkandung di dalam susu maka semakin tinggi 

pula tingkat penyakit mastitisnya. Bruckmaier, Ontsouka 
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dan Blum (2004) juga menemukan bahwa terjadi 

peningkatan kadar lemak susu yang tinggi pada ternak sapi 

yang terinfeksi mastitis dibandingkan dengan ternak sapi 

yang tidak terkena mastitis. Peningkatan kadar lemak ini 

diakibatkan oleh menurunnya sintesis laktosa sehingga 

menurunkan volume susu tersebut.  

 


