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THE EFFECT OF PROBIOTIC FEED SUPPLEMENT 
ON MILK YIELD, PROTEIN AND FAT CONTENT OF 

FRIESIAN HOLSTEIN CROSSBREED 
 
 

Wahyu Andry Novianto1), Sarwiyono2), Endang Setyowati2) 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The experiment was conducted from December 2011 
to February 2012. Analysis of protein and fat content 
conducted at the Laboratory of Dairy Cattle Laboratory,  
proximate analysis carried out in the laboratory of Animal 
Feed and Nutrition, Faculty of Animal Husbandry, University 
of Brawijaya. The purpose of this research was to determine of 
milk yield, protein content, and fat content of dairy cows fed 
supplemented with probiotics. The material used in this 
research were 12 heads of Friesian Holstein a dairy cows, 2-5 
months of lactation periode. The feed was consist of elephant  
grass (Pennisetum purpureum), jackfruit waste (Artocarpus 
heterophyllus), and wheat pollard (Triticum aestivum), tofu 
waste and probiotics probiss. Design in this research was used 
a randomized block design consisted of 4 treatments and 3 
replication on initial milk production. The treatment given in 
this study were: P1 = K + EG + Control (without probiss), P2 = 
K + EG + probiss liquid dose of 40 cc / day,  P3 = K + EG + 
probiss liquid dose of 60 cc / day, P4 =  K + EG + probiss 
liquid dose of 80 cc / day. The results showed that milk 
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yield14.52 ± 2.61 liter Energy Corrected Milk/ head / day, 
protein 3.74 ± 0.21%, and fat content in a row  3.98 ± 0.1%. 
Based on the results it can be concluded that the supplement  
of probiotics probiss in feed highly significant influence on 
milk yield, protein, and fat content. Adding Probiss 60 cc / 
head / day provide optimal results. 

 
Keywords: probiotics, milk yield, protein and fat content 
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RINGKASAN 

 
Penelitian ini dilaksanakan di peternakan sapi perah 

milik bapak Didikdi Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota 
Batu pada bulan Desember 2011 sampai dengan Pebruari 
2012. Pengukuran produksi susu sapi perah peranakan 
Friesien Holstein dilaksanakan di peternakan milik bapak 
Didik. Analisis kadar lemak dan protein susu dilakukan di 
Laboratorium Ternak Perah Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya, serta analisis proksimat pakan ternak dilaksanakan 
di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 
Peternakan, Universitas Brawijaya. 

Rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana 
penampilan produksi, kadar protein, dan kadar lemak susu sapi 
perah yang diberi pakan tambahan probiotik. Tujuan penelitian  
adalah untuk mengetahui penampilan produksi, kadar protein, 
dan kadar lemak susu sapi perah yang diberi pakan tambahan 
probiotik. 

Materi penelitian adalah 12 ekor sapi PFH, bulan laktasi 
2-5. Pakan yang diberikan berupa rumput gajah (Pennisetum 
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purpureum), ampas nangka, ampas tahu dan pollard serta 
probiotik probiss dalam bentuk cair. Metode penelitian adalah 
percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
yang terdiri dari 4 perlakuan pakan dan 3 ulangan. 
Pengelompokan ternak berdasarkan produksi susu awal  
sebagai ulangan.  Hijauan sumber serat yang  diberikan adalah 
rumput gajah dan limbah nangka sedangkan konsentrat terdiri 
dari pollard dan ampas tahu, dengan proporsi antara hijauan 
dan konsentrat 50% BK hijauan dan 50% BK konsentrat untuk 
sapi perah. Ransum disusun  dengan kandungan protein kasar  
13,5%. Perlakuan pakan yang diberikan adalah : P1 = K + H + 
Kontrol (tanpa probiss), P2 = K + H + probiss dosis 40 ml/hari, 
P3 = K + H + probiss dosis 60 ml/hari, P4 = K + H + probiss 
dosis 80 ml/hari. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 
probiotik probiss dalam pakan memberikan pengaruh sangat 
nyata (P<0,01) terhadap peningkatan produktivitas sapi perah. 
Rataan produksi susu pada P1,P2,P3,P4 berturut-turut yaitu 
9,716 ± 0,65a, 11,345 ± 5,92ab, 14.525 ± 5,64b, dan  13,020 ± 
0,76b. Rataan kadar protein pada P1,P2,P3,P4 berturut-turut 
yaitu 3,33 ± 0,24a, 3,32 ± 0,09a, 3,74 ± 0,21b, dan 3,72 ± 0,08b. 
Rataan lemak susu pada P1,P2,P3,P4 berturut-turut yaitu 3,48 ± 
0,11a, 3,85 ± 0,18b, 3,98 ± 0,10b, dan 3,78 ± 0,09b. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penambahan probiotik dalam pakan dapat meningkatkan 
produksi susu, kadar protein, dan kadar lemak susu disarankan 
pemberian probiotik  probiss 60 ml/ekor/hr memberikan hasil 
yang optimal yaitu produksi susu 14,52 ± 2,61 lt ECM/hr/ekor, 
kadar protein susu 3,74 ± 0,21%, dan kadar lemak lemak susu 
3,98 ± 0,1%.    
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 Saran yang dapat diberikan yaitu sangat perlu 
diberikan pada ternak ruminansia dalam upaya peningkatan 
produktivitas ternak dengan jumlah 60 ml/ ekor/ hari. 

 
Kata kunci : Probiotik, produksi susu, kadar protein, dan kadar 
lemak susu 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Subsektor peternakan merupakan salah satu sumber 
pertumbuhan baru khususnya bagi sektor pertanian dan 
perekonomian nasional pada umumnya. Pada tahun 2006 
Badan Pusat Statistik mencatat bahwa subsektor peternakan 
menyumbang Rp. 33 309.9 Milyar (12.75 persen) dari jumlah 
total produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian secara 
nasional. Permintaan terhadap komoditi peternakan sebagai 
sumber protein hewani diperkirakan akan semakin meningkat 
akibat peningkatan jumlah penduduk dan  meningkatnya 
kesadaran akan gizi masyarakat. Susu sebagai salah satu hasil 
komoditi peternakan, adalah bahan makanan yang menjadi 
sumber gizi atau zat protein hewani. Kebutuhan protein 
hewani masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun terus 
meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan 
tingkat kesadaran kebutuhan gizi masyarakat yang didukung 
oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat 
ditunjukkan dengan meningkatnya konsumsi susu dari 6.8 
liter/kapita/tahun pada tahun 2005 menjadi 7.7 
liter/kapita/tahun pada tahun 2008 (setara dengan 25 
g/kapita/hari) yang merupakan angka tertinggi sejak 
terjadinya  krisis moneter pada tahun 1998. Pembangunan sub 
sektor peternakan, khususnya pengembangan usaha sapi perah, 
merupakan salah satu alternatif upaya peningkatan penyediaan 
sumber kebutuhan protein hewani. Pengembangan usaha sapi 
perah merupakan salah satu alternatif dalam rangka 
pemenuhan gizi masyarakat serta pengurangan tingkat 
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ketergantungan nasional terhadap impor susu. Sebenarnya 
usaha persusuan di Indonesia sudah sejak lama dikembangkan. 
Usaha ternak sapi perah di Indonesia didominasi oleh skala 
kecil dengan kepemilikan ternak kurang dari empat ekor (80 
persen), empat sampai tujuh ekor (17 persen), dan lebih dari 
tujuh ekor (tiga persen). Hal itu menunjukkan bahwa sekitar 
64 persen produksi susu nasional disumbang oleh usaha ternak 
sapi perah skala kecil, sisanya 28 dan delapan persen 
diproduksi oleh usaha ternak sapi perah skala menengah dan 
usaha ternak sapi perah skala besar (Nasrul, 2011). Sehingga 
dengan keragaan usaha ternak sapi perah  yang masih sangat 
kecil, menyebabkan ketidakmampuan untuk bersaing dengan 
produk impor. Kondisi  ini tentunya akan memperlemah daya 
saing usaha usaha ternak sapi perah di Indonesia. 

Banyak kendala yang dialami oleh para peternak sapi 
skala kecil, diantaranya adalah rendahnya tingkat pertambahan 
bobot badan, rendahnya produksi susu, dan panjangnya jarak 
beranak sapi. Ketiga faktor tersebut antara lain dipengaruhi 
oleh efisiensi konversi pakan untuk tumbuh dan berkembang 
biak. Salah satu penyebab dari berbagai macam kendala 
tersebut adalah faktor pakan. Fungsi pakan yang diberikan 
pada ternak adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, 
membentuk sel-sel baru dan menggantikan sel yang telah 
rusak serta untuk berproduksi. Oleh karena itu pakan dan 
bahan pakan yang bermutu baik serta jumlah dan komposisi 
perbandingan yang tepat haruslah diberikan pada ternak agar 
tujuan pemeliharaan dapat tercapai secara optimum. Pada saat 
ini penyediaan pakan secara kontinyu baik kuantitatif maupun 
kualitatif masih merupakan masalah serius yang dihadapi oleh 
peternak sapi perah. 
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Kendala tersebut  dapat diatasi antara lain dengan 
mengintroduksi suatu biosuplemen probiotik ke dalam pakan 
konsentrat. Probiotik adalah mikroba hidup dalam media 
pembawa yang menguntungkan ternak karena: menciptakan 
keseimbangan mikroflora  dalam saluran pencernaan sehingga 
menciptakan kondisi yang optimum untuk pencernaan pakan 
dan meningkatkan efisiensi konversi pakan sehingga 
memudahkan dalam proses penyerapan zat nutrisi ternak, 
meningkatkan kesehatan ternak, mempercepat pertumbuhan, 
memperpendek jarak beranak, menurunkan kematian pedet, 
dan memproteksi dari penyakit pathogen tertentu sehingga 
dapat meningkatkan produksi susu dan kualitas susu. Oleh 
karena itu penelitian penambahan probiotik dalam pakan sapi 
perah perlu dilakukan untuk mengetahui pengaruhnya 
terhadap produksi dan kualitas susu sapi perah. 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Ternak ruminansia seperti sapi perah, dengan pemberian 
pakan berkualitas rendah amatlah dibutuhkan mikroorganisme 
selulotik dalam jumlah tertentu agar dapat memanfaatkan 
hijauan atau limbah pertanian seefisien mungkin dalam 
menghasilkan nutrien yang dibutuhkan oleh ternak. Oleh 
karena  itu perlu dilakukan penelitian terhadap rumen melalui 
manipulasi komposisi kimia dan peran mikroorganisme 
rumen, sehingga  dikembangkan probiotik untuk memperbaiki 
komposisi mikroorganisme yang hidup di bagian usus halus 
ternak ruminansia untuk meningkatkan produktivitasnya. 
Probiotik yang ideal mengandung beberapa bakteri dan 
probiss adalah probiotik yang diproduksi oleh PT. Petrokimia 
Kayaku yang mengandung  bakteri Bacillus subtilis yang 
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berperan dapat menghambat bakteri patogen, bakteri 
Lactobacillus plantarum yang menghasilkan enzim selulase 
dan bakteri Bacillus megaterium yang merupakan bakteri 
pengurai yang dapat menghilangkan bau kotoran.Pemberian  
biosuplemen berupa probiotik probiss tersebut untuk 
mengetahui bagaimana penampilan produksi, kadar protein, 
dan kadar lemak susu pada sapi perah yang telah diberi pakan 
tambahan probiotik. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penampilan produksi, kadar protein, dan kadar lemak susu sapi 
perah yang diberi pakan tambahan probiotik. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam 
meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan 
mahasiswa khususnya bidang peternakan dan juga bagi 
peternak agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam meningkatkan produksi dan kualitas susu sapi perah. 
 
1.5 Kerangka Pikir 

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, 
efisiensi pakan, kualitas daging dan susu, dan dapat 
mengurangi bau kotoran. Probiss itu sendiri merupakan 
probiotik yang diproduksi oleh PT. Petrokimia Kayaku, yang 
mengandung bakteri Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum 
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dan Bacillus megaterium merupakan bakteri gram positif yang 
memberikan keuntungan pada peningkatan efisiensi fermentasi 
di dalam rumen, efisiensi yang dimaksud adalah terjadi 
peningkatan kecernaan hijauan dan peningkatan laju aliran 
protein mikroba rumen. 

 

 
 

Gambar 1. Bagan kerangka pikir 
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1.6 Hipotesis 
Terdapat perbedaan produksi, kadar protein, dan kadar 

lemak susu sapi perah peranakan Friesian Holstein yang diberi 
tambahan pakan probiotik. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Kondisi Sapi Perah Di Indonesia 
Berdasarkan catatan statistik Direktorat Jendral 

Peternakan, tidak semua propinsi memiliki sapi perah. 
Konsentrasi terbesar dari populasi sapi perah terdapat di pulau 
Jawa. Beberapa propinsi yang tidak memiliki sapi perah, yaitu 
Riau, Jambi, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Bangka Belitung, 
dan Gorontalo. Populasi sapi perah banyak ditemui di pulau 
Jawa karena adanya sarana dan prasarana yang menunjang, 
seperti Industri Pengolahan Susu (IPS), Balai Inseminasi 
Buatan, koperasi persusuan, lingkungan geografis, dan para 
peternak yang telah lama bergelut dengan sapi perah. 
Pengembangan sektor peternakan khususnya usaha ternak sapi 
perah perlu terus dilakukan karena kemampuan pasok susu 
peternak lokal saat ini baru mencapai 25 persen sampai 30 
persen dari kebutuhan susu nasional (Nasrul, 2011). Besarnya 
jumlah impor susu nasional menjadikan Indonesia menjadi net 
importir dan juga  menunjukkan prospek pasar yang sangat 
besar dalam usaha peternakan sapi perah untuk menghasilkan 
susu segar sebagai produk substitusi impor. Begitu pula 
dengan tahun-tahun berikutnya, permintaan akan susu belum 
mampu dipenuhi oleh produksi susu dalam negeri. Seiring 
perjalanan waktu, populasi sapi perah pun terus meningkat, 
demikian juga dengan produksi susunya. Hingga tahun 2009, 
kekurangan konsumsi susu mulai dapat dipenuhi oleh pasokan 
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susu dalam negeri walaupun baru mencapai 30% dari 
keseluruhan kebutuhan susu. Berarti, dalam kurun waktu 30 
tahun, hanya mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan 
susu sebesar 16,5%. Oleh karena itu, guna memenuhi 
kebutuhan konsumsi susu dalam negeri, maka IPS melakukan 
impor susu dari luar negeri. Dengan demikian, semakin jelas 
bahwa jika Indonesia berkeinginan untuk melakukan 
swasembada susu nasional, maka seluruh stakeholder yang 
terkait dengan sapi perah harus bersinergi guna meningkatkan 
produksi susu nasional. Ada dua cara peningkatan produksi 
susu, dengan melakukan penambahan populasi dan 
peningkatan produktivitas melalui peningkatan genetik sapi 
perah. Upaya-upaya tersebut harus didukung seluruh 
stakeholder termasuk pemerintah terutama pemerintah 
terutama dalam memfasilitasi antar pelaku di industri 
persusuan nasinal sehingga koordinasi dan sinergi dapat 
dibagun dengan baik atas dasar saling menguntungkan 
(Firman, 2010) 

 
2.2 Pakan 

Tingginya populasi sapi perah di Indonesia 
menyebabkan kebutuhan pakan yang tinggi pula. Naik 
turunnya pakan, baik secara kualitas maupun kuantitas 
merupakan masalah utama yang dihadapi oleh peternak sapi 
perah di indonesia. Keterbatasan kepemilikan lahan 
menyebabkan peternak sapi perah tidak dapat menjaga 
kontinuitas pemberian pakan pada ternak. Pada musim hujan 
peternak dapat memenuhi kebutuhan hijauan dengan rumput 
gajah yang sengaja ditanam di lahan milik peternak atau 
rumput yang tumbuh di tempat lain. Pada musim kemarau, 
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peternak harus membeli hijauan, terutama berupa tebon 
jagung, yang menyebabkan peningkatan biaya produksi 
sementara biaya produk (susu) tetap. Untuk menekan biaya 
produksi, pada umumnya pakan diberikan dalam jumlah yang 
terbatas sehingga tidak memenuhi kebutuhan ternak dan 
manajemen pemeliharaan terutama sanitasi tidak optimal. 
Sebagai akibatnya kualitas susu (terutama kadar lemak dan 
jumlah bakteri) yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang 
ditetapkan oleh industri pengolahan susu. Untuk meningkatkan 
kecernaan serat kasar pakan akan meningkatkan ketersediaan 
energi dan nutrient lain, dan pada gilirannya akan 
meningkatkan produktivitas ternak baik secara kualitas 
maupun kuantitas, berbagai upaya dapat dilakukan. Salah satu 
cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan proses 
fermentasi mikroba dalam rumen. Mikroba pencerna serat 
kasar dapat bekerja secara optimal pada pH netral (6-7). 
Manipulasi proses fermentasi dapat juga dicapai melalui 
manajemen pakan, termasuk diantaranya pemberian pakan, 
frekuensi pemberian pakan atau pemberian feed aditive, 
termasuk probiotik (Anis Muktiani, 2004). 

 
2.3 Probiotik 

Probiotik didefinisikan sebagai bakteri hidup yang 
diberikan sebagai suplemen makanan yang mempunyai 
pengaruh yang menguntungkan terhadap kesehatan, dengan 
memperbaiki keseimbangan mikroflora intestinal. Efek yang 
menguntungkan dari bakteri tersebut dapat mencegah  dan 
mengobati kondisi patologik usus bila bakteri tersebut 
diberikan secara oral (Fenti, 2010). Probiotik adalah mikroba 
hidup dalam media pembawa yang menguntungkan ternak 
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karena: menciptakan keseimbangan mikroflora  dalam saluran 
pencernaan sehingga menciptakan kondisi yang optimum 
untuk pencernaan pakan dan meningkatkan efisiensi konversi 
pakan sehingga memudahkan dalam proses penyerapan zat 
nutrisi ternak, meningkatkan kesehatan ternak, mempercepat 
pertumbuhan, memperpendek jarak beranak, menurunkan 
kematian pedet, dan memproteksi dari penyakit patogen 
tertentu sehingga dapat meningkatkan produksi susu dan 
kualitas susu. Probiotik termasuk konsep baru dalam 
pengolahan pangan asal susu. Konsep probiotik berawal dari 
konsep fermentasi khususnya yoghurt. Konsep probiotik 
dikembangkan dari teori autointoksikasi. Probiotik adalah 
suplemen makanan yang berasal dari mikroba hidup untuk 
memperbaiki secara menguntungkan keseimbangan mikroflora 
usus. Bakteri yang baik itulah yang disebut dengan bakteri. 
Beberapa contoh mikobia/bakteri yang baik seperti 
Lactobacillus, Bifidobacteria, Streptococcus, Enterococcus, 
dan Lactococcus (termasuk dalam bakteri susu). Namun, 
probiotik ini mempunyai kelemahan, yaitu kemampuan 
survival, kolonisasi, kompetisi nutrien, untuk masuk ke dalam 
satu lingkungan ekosistem yang sudah mengandung beberapa 
ratus jenis spesies bakteri lainnya sehingga sering terjadi 
bakteri tersebut dengan cepat mati (Firman, 2010). 

Hasil kajian pada penelitian sebelumnya yang telah 
dilakukan pada ternak mampu menaikkan produksi susu 15-20 
% dan produksi daging 20 %, sehingga menekan biaya 
produksi. Pengujian biosuplemen probiotik pada sapi perah 
memberikan kenaikan produksi susu mencapai 15 % dari 
produksi normal per ekor per hari pada sapi FH. Probiotik 
untuk Sapi Biotek-BPPT telah memproduksi biosuplemen 
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probiotik kultur tunggal Saccharomyces cerevisiae (PSc) dan 
telah diuji pada beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa 
Tengah. Hasil pengujian menunjukkan respon yang positif 
terhadap pertumbuhan ternak sapi, peningkatan produksi susu 
antara 15-20 % dan peningkatan produksi daging mencapai 20 
%. Komposisi Biosuplemen Probiotik PSc terdiri dari : 
Mikroba Saccharomyces cerevisiae : 5.2 x 1011, Protein : 13-
15 %, Karbohidrat : 32-35 %, Lemak : 5-10 %, Mineral dan 
Vitamin 1-2 %. Dosis untuk sapi perah : 1,5 sampai 2,5 kg per 
ton pakan konsentrat, sedangkan sapi potong : 2 sampai 3 kg 
per ton pakan konsentrat. Saccharomyces cerevisiae 
mengontrol bakteri dalam saluran pencernaan sehingga 
mikroflora saluran pencernaan menjadi seimbang, merangsang 
produksi enzim yang diperlukan untuk pencernaan pakan 
ternak sehingga memudahkan proses  penyerapan zat nutrisi, 
merangsang peningkatan nafsu makan ternak sehingga dapat 
meningkatkan kesehatan ternak dan produksi susu ataupun 
daging. (Anonymous, 2007). 

 
2.4 Penampilan Produksi Susu 

Menurut Nasrul (2010), susu adalah hasil pemerahan 
sapi atau hewan menyusui lainnya yang dapat dimakan atau 
dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat 
serta tidak dikurangi komponen-komponennya atau ditambah 
bahan-bahan lain. Seekor sapi perah dewasa setelah 
melahirkan anak akan mampu memproduksi air susu melalui 
kelenjar susu, yang secara anatomis disebut ambing.  Produksi 
air susu ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber bahan 
pangan dengan kadar protein yang tinggi. Dari statistik data 
populasi dan produksi susu sapi perah yang dikeluarkan oleh 
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Dirjen Peternakan Departemen Pertanian menyebutkan, bahwa 
dari tahun ke ke tahun terjadi peningkatan produksi susu sapi 
perah. Namun, peningkatan ini tidak diikuti oleh naiknya 
produktivitas, hal ini dikarenakan meningkatkannya jumlah 
populasi sapi perah itu sendiri. Pada tahun 2006 terdapat 
369.000 ekor sapi perah yang menghasilkan 616.500 ton susu 
sapi segar, sedangkan pada tahun 2007 terjadi peningkatan 
produksi susu segar sebesar 20.400 ton, menjadi 636.900 ton 
susu segar yang dihasilkan dari 378.000 sekor sapi. 

Faktor yang mempengaruhi produksi  susu antara lain 
adalah jumlah pemerahan setiap hari, lamanya pemerahan,  
dan waktu pemerahan. Jumlah pemerahan 3 – 4 kali setiap hari 
dapat meningkatkan  produksi susu dari pada jika hanya 
diperah dua kali sehari. Pemerahan pada pagi hari 
mendapatkan susu sedikit berbeda komposisinya dari pada  
susu  hasil pemerahan sore hari.  Pemerahan menggunakan 
tangan ataupun menggunakan mesin tidak  memperlihatkan 
perbedaan dalam produksi susu, kualitas ataupun komposisi 
susu (Eniza, 2004). Hal tersebut tidak sebanding dengan yang 
ada di tempat penelitian, dengan dilakukannya pemerahan 
pada waktu pagi hari dan siang hari. Tujuan dilakukan 
pemerahan pada siang hari yaitu agar sapi mendapatkan waktu 
istirahat yang lebih banyak dan menghasilkan produksi susu 
yang lebih banyak pada pagi harinya. 

 
2.5 Kadar Protein Susu 

Protein susu terdiri dari casein, laktalbumin dan 
laktoglobulin. Casein merupakan protein terbanyak jumlahnya 
daripada laktalbumin dan laktoglobulin. Namun disamping 
disamping ketiga jenis protein tersebut terdapat pula jenis-
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jenis protein lainnya sebagai enzim dan imonoglobulin. 
Berbeda dengan lemak, maka protein hanya dapat memberikan 
4,1 kalori setiap gram (Hadiwiyoto,1994).  

Protein dalam susu mencapai 3,25%. Struktur primer 
protein terdiri dari asam-asam amino yang disatukan ikatan-
ikatan peptida. Beberapa protein spesifik menyusun protein 
susu. Casein merupakan komponen protein yang terbesar 
dalam susu dan sisanya berupa whey protein. Kadar casein 
pada protein susu mencapai 80%. Casein terdiri atas beberapa 
fraksi seperti alpha-casein, betha-casein, dan kappa-casein. 
Casein penting dikonsumsi karena mengandung komposisi 
asam amino yang dibutuhkan tubuh. 

 
2.6 Kadar Lemak Susu 

Secara ekonomis, lemak digunakan sebagai ukuran 
penentu harga susu. Bila kandungan lemak tinggi maka harga 
susu tinggi, begitu juga sebaliknya. Selain itu, lemak juga 
mempunyai nilai gizi tinggi, dapat menentukan bau dan rasa, 
serta dapat memberikan energi lebih besar dari pada protein 
dan karbohidrat. Lemak susu adalah sumber lemak utama yang 
digunakan oleh mamalia yang baru lahir untuk membentuk 
jaringan lemak pada awal kehidupannya. Komponen utama 
yang ada di lemak susu yaitu trigliserida yang tersusun dari 1 
molekul gliserol yang berikatan dengan 3 molekul asam lemak 
dan ikatan ester. Asam lemak tersusun dari rantai hidrokarbon 
golongan karboksil yang terdiri dari asam lemak rantai pendek 
dan rantai panjang serta lemak susu terdiri dari 60-70% asam 
lemak jenuh dan 30-40% asam lemak tidak jenuh (Susilorini, 
2006). 
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Sedangkan menurut Anonymous (2008), lemak susu 
mengandung asam lemak esensial, asam linoleat dan linolenat 
yang memilki bermacam-macam fungsi dalam metabolisme 
dan mengontrol berbagai proses fisiologis dan biokimia pada 
manusia. Kadar lemak susu bervariasi antara 2,4 – 5,5%. Dari 
hasil pemeriksaan terhadap sampel susu kandang diperoleh 
kadar lemak sebesar 4%, sampel susu individu kadar lemaknya 
sebesar 2,3 % dan sample susu kemasan sebesar 1,1 %. 
 
 2.7 Faktor Konversi Produksi Susu 
  Beragamnya sampel yang digunakan di lokasi 
penelitian, akan berpengaruh terhadap produksi susunya, maka 
untuk mengeliminir adanya faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi produksi susu seperti bulan laktasi dan paritas 
kemudian menurut Hemme (2010) dapat dikonversikan ke 
dalam ECM (Energy Corrected Milk) dengan standart kadar 
lemak sebesar 4% dan kadar protein sebesar 3.3%, adapun 
rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:  
 
 
 
Dimana:  
F = Kadar lemak (%)  
P = Kadar protein (%) 
 

ECM = Produksi Susu x (0,383 F + 0,242 P + 0,782) 
        3,1138 
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BAB III 
MATERI DAN METODE  

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di desa Torongrejo kecamatan 
Junrejo kota Batu. Pelaksanakan dan pengambilan data mulai 
bulan Desember 2011 sampai dengan Pebruari 2012. 
Pengukuran produksi susu sapi perah peranakan Friesian 
Holstein dilaksanakan di peternakan milik bapak Didik. 
Analisa kadar lemak dan kadar protein susu dilakukan di 
Laboratorium Ternak Perah Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya. Sedangkan untuk analisa proksimat pakan ternak 
dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, 
Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. 

 
3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Sapi perah peranakan  Friesien Holstein laktasi 

sebanyak 12 ekor, dengan bulan laktasi   
 Bulan laktasi 2 : 2 ekor 
 Bulan laktasi 3 : 6 ekor 
 Bulan laktasi 4 : 2 ekor 
 Bulan laktasi 5 : 2 ekor 

b. Susu  
Pengambilan sampel susu dilakukan setiap hari 

yaitu pagi hari pukul 04.00 WIB dan siang hari pukul 14.00 
WIB. Pengambilan sampel susu ini dilakukan 2 minggu sekali. 

c.  Pakan  
Hijauan  : Rumput Gajah (Pennicetum 

purpureum)  
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Limbah Nangka : Artocarpus heterophyllus 
Konsentrat  : Pollard 
Ampas Tahu 
Tambahan pakan : Probiotik probiss 

d. Alat dan bahan 
Alat :   

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 

 Mengukur produksi susu 
o Timba ukur 

 Mengukur kadar lemak susu 
(Metode Gerber) 
o Kamar asam 
o Automatic pipet 11 cc 
o Pengaduk  
o Centrifuge Gerber (1200 rpm) 
o Butyrometer (Gerber) 
o Karet penutup Butyrometer 
o Waterbath 
o Thermometer  

 
Bahan : 
 Bahan-bahan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : 

 Probiotik (probiss) 
 Susu 
 H2SO4  92 % 
 Amyl Alcohol 
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3.3 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah 

percobaan laboratorium dengan menggunakan Rancangan 
Acak Kelompok yang terdiri dari 4 perlakuan pakan dan 3 
ulangan. Pengelompokan ternak berdasarkan produksi susu 
awal  sebagai ulangan. Adapun  perlakuan yang diberikan 
dalam penelitian ini adalah :  

P1 = K + H + Kontrol (tanpa probiss) 
P2 = K + H + Probis cair dosis 40 ml/ekor/hari 
P3 = K + H + Probis cair dosis 60 ml/ekor/hari 
P4 = K + H + Probis cair dosis 80 ml/ekor/hari 

Keterangan : 
K    = Konsentrat 
H   =  Hijauan 
 

3.4 Variabel Penelitian 
Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Produksi susu 
2. Kadar protein susu 
3. Kadar lemak susu 

 
3.5 Analisis Statistik 

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan 
menggunakan Analisis Ragam dari Rancangan Acak 
Kelompok (Sastrosuspadi, 2000) dengan 4 perlakuan dan 3 
ulangan adapun model linier yang digunakan adalah sebagai 
berikut :  

Yij = µ + βj + δi + εij 
Keterangan : 
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 Yij : nilai pengamatan pada perlakuan ke-i 
kelompok ke-j 
 µ : nilai tengah umum 
 βj : pengaruh pada kelompok ke-j 
 δi : pengaruh pada perlakuan ke-i 
 εij : galat percobaan pada perlakuan ke-i 
kelompok ke-j 
 
3.6 Batasan Istilah 

1. Produksi susu adalah jumlah susu yang dihasilkan oleh 
sapi perah saat pemerahan (Pukul 04.00 dan Pukul 
14.00) (lt/hari) 

2. Kadar protein adalah protein susu yang terdiri dari 
casein, laktalbumin dan laktoglobulin. 

3. Kadar lemak adalah kandungan satu gram lemak susu 
dalam 100 mililiter susu 

4. Probiotik adalah mikroba hidup dalam media 
pembawa yang menguntungkan ternak karena 
menciptakan keseimbangan mikroflora  dalam saluran 
pencernaan. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

Ternak yang digunakan dalam uji biologis ini adalah 
ternak sapi perah sedang laktasi (bulan laktasi 3-5 bulan) 
sebanyak 12 ekor. Hijauan sumber serat yang  diberikan 
adalah rumput gajah dan limbah nangka sedangkan konsentrat 
terdiri dari pollard dan ampas tahu, dengan proporsi antara 
hijauan dan konsentrat 50% BK hijauan dan 50% konsentrat 
untuk sapi perah. Ransum disusun  dengan kandungan protein 
kasar  13,5%. Pemberian konsentrat dilakukan dengan cara 
dicombor. Penelitian dilakukan menggunakan metode 
percobaan dengan   Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 
terdiri dari 4 perlakuan pakan dan 3 ulangan ternak,  
pengelompokan berdasarkan produksi susu awal. 
 
4.1 Kandungan Nutrisi   

Hasil analisis kandungan nutrien (BK, BO, PK, LK 
dan SK) dari pakan perlakuan  ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan nutrien  rumput gajah, dan konsentrat 
(dalam 100 %BK) 
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Keterangan* :  Hasil analisa di Laboratorium Nutrisi dan 
Makanan Ternak   Universitas Brawijaya 
Malang  

Dari Tabel 1 terlihat bahwa pakan yang diberikan pada 
sapi perah seperti rumput gajah, limbah nangka, pollard dan 
ampas tahu, mengandung PK yang sudah lazim dan tidak ada 
perbedaan dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. 
Kandungan PK limbah nangka lebih tinggi dibanding rumput 
gajah yaitu sebesar 17,6% dan merupakan salah satu sumber 
protein. Untuk konsentrat ampas tahu mengandung PK sebesar 
26,70% dan merupakan sumber protein. Ransum penelitian  
diatur sedemikian rupa dan telah disesuaikan dengan 
kebutuhan (NRC, 2004) 

 
4.2 Konsumsi   

Konsumsi merupakan aspek yang penting untuk 
mengevaluasi nilai pasokan nutrien bahan pakan. Nilai 
konsumsi  dapat digunakan sebagai petunjuk tentang 
pemanfaatan pakan oleh ternak atau menentukan jumlah 
nutrien dari bahan pakan yang dikonsumsi untuk digunakan 
produksi. Rataan konsumsi BK, BO dan PK dari pakan yang 
diuji P1, P2, P3 dan  P4 pada sapi perah laktasi tertera pada 
Tabel 2. 

Tabel 2. Rataan konsumsi BK, BO dan PK selama penelitian. 
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 Keterangan : a-b Superskrip yang  berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang  
nyata (P<0,05). 

Hasil analisis (tabel 2) menunjukkan bahwa ternak 
yang diberi probiss memberi respon konsumsi BK, BO dan 
PK lebih tinggi dibanding ternak kontrol (tidak diberi probiss) 
dan semakin tinggi dosis probiss yang diberikan semakin 
tinggi   konsumsi BK, BO dan PK (secara nyata P<0,05). Hal 
ini mungkin disebabkan suplemen probotik Probiss yang 
merupakan sumber  mikroba khususnya Lactobacillus 
Plantarum yang merupakan bakteri selulolitik menghasilkan 
enzim selulase, maka  populasi dan aktifitas miroba di rumen 
meningkat, sehingga mengakibatkan nafsu makan ternak 
semakin naik.    

 Tabel 2. menunjukkan bahwa konsumsi BK dari 
keempat perlakuan berkisar antara 3,18 % sampai 3,48 % dari 
BB. Hal ini sesuai dengan pendapat Soebarinoto, dkk. (1990) 
bahwa konsumsi BK sapi perah berkisar antara 2-4% dari BB, 
Dengan demikian  pakan yang digunakan dalam penelitian ini 
sesuai dengan kebutuhan ternak.  
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4.3 Kecernaan Pakan 
  Kecernaan pakan adalah gambaran tentang bagian 
nutrien yang tidak diekskresikan dalam feses dan diasumsikan 
sebagai nutrien yang diserap oleh tubuh ternak. Nilai 
kecernaan dapat digunakan sebagai petunjuk tentang 
pemanfaatan pakan oleh ternak atau menentukan jumlah 
nutrien dari bahan pakan yang diserap oleh saluran 
pencernaan. Rataan kecernaan BK, BO dan PK dari pakan 
yang diuji P1, P2, P3, dan P4 pada sapi perah laktasi tertera pada 
Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan kecernaan BK, BO dan PK  pakan yang diberi 
suplemen  probiss selama penelitian. 

 

Keterangan : a-b-c Superskrip yang  berbeda pada kolom yang 
sama menunjukkan perbedaan yang  nyata 
(P<0,01). 

 Hasil analisis (tabel 3) menunjukkan bahwa 
pemberian probiss memberikan pengaruh yang sangat nyata 
terhadap kecernaan BK, BO dan Protein (P<0,01). Kecernaan 
yang terendah pada perlakukan kontrol (P1= tanpa probiss), 
dan semakin tinggi doses probiss yang diberikan kecernaan 
semakin tinggi. Hal ini mungkin disebabkan suplemen 
probotik Probiss yang merupakan sumber  mikroba khususnya 
Lactobacillus plantarum merupakan bakteri selulolitik yang 
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menghasilkan enzim selulase, dapat mengakibatkan proses 
pencernaan serat (khususnya dari hijauan ) meningkat 
sehingga kecernaan pakan secara umum semakin meningkat. 
Kecernaan protein berkaitan dengan bakteri rumen yang 
bersifat proteolisis, penambahan probiotik  mampu 
meningkatkan aktivitas bakteri proteolitik.  

Dalam penelitian ini peningkatan nilai kecernaan, 
seiring dengan peningkatan konsumsi, menurut Asmarasari 
dkk (2010) bahwa peningkatan konsumsi sejalan dengan 
peningkatan kecernaan. Semakin banyak bahan pakan yang 
dapat dicerna, semakin cepat pula laju aliran pakan dari rumen 
ke saluran pencernaan berikutnya sehingga ruang dalam rumen 
untuk penambahan konsumsi pakan meningkat. Dengan 
semakin bertambahnya probiotik, populasi dan aktifitas 
mikroba rumen semakin meningkat sehingga kecernaan 
ransum juga akan meningkat.  

 
4.4 Produksi susu 

Produksi susu  dapat digunakan sebagai petunjuk 
tentang pemanfaatan pakan.  Produksi susu merupakan aspek 
yang penting untuk mengevaluasi sebuah perlakuan pakan 
pada sapi perah. Rataan produksi susu selama penelitian untuk 
perlakuan P1, P2, P3 dan  P4 pada sapi perah laktasi tertera pada 
Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan produksi susu ternak sapi perah selama 
penelitian (liter ECM/ekor/hari)  yang diberi 
suplemen  probiss 
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   Keterangan :a-b  Superskrip yang  berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan  perbedaan yang  
nyata (P<0,05). 

 

Hasil analisis (tabel 4) menunjukkan bahwa  
pemberian probiss pada dosis 60 ml/ekor/hari (P3) 
memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap produksi 
susu. Pemberian probiss pada sapi perah dengan dosis 
60ml/ekor/hr (P3) rata-rata produksi susu per hari  berbeda  
dibanding sapi yang tidak diberi probiss (P1) yaitu P3 = 9,716 
liter ECM/hr/ekor dan P1 =11,345 liter ECM/ekor/hari. 
Apabila dipetakan dalam sebuah grafik seperti pada Gambar 2 
berikut ini: 
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Gambar 2. Diagram rataan produksi susu dari sapi 
perah yang diberi suplemen probiss 
selama penelitian (liter 
ECM/ekor/hari).  

Grafik rataan produksi susu dari sapi perah (Gambar 
2) di atas menunjukkan bahwa peningkatan produksi susu 
yang optimal terdapat pada level pemberian dosis probiss 
sebanyak 60 ml/ekor/hari (P3). Hal ini memberi makna bahwa 
probiss yang merupakan sumber mikroba mampu 
meningkatkan produksi susu ternak sapi perah,  hal ini 
disebabkan  meningkatnya konsumsi dan kecernaan.  Hasil 
yang ditunjukkan pada P3 dan P4 sama meningkatnya, secara  
statistik P3 tidak berbeda nyata dengan P4. Hasil ini sesuai 
pendapat Asmarasari dkk (2010) penambahan probiotik 
memberi efek stimulasi pada bakteri rumen yang berpengaruh 
pada peningkatan perombakan asam laktat sehingga 
mengakibatkan stabilisasi pH rumen, peningkatan penggunaan 
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amonia yang berperan dalam peningkatan sintesis protein oleh 
mikroba, peningkatan populasi mikroba yang memberi 
pengaruh pada peningkatan kecernaan serat sehingga berimbas 
pada peningkatan konsumsi pakan dan suplay substrat ke usus 
halus yang berpengaruh pada peningkatan produksi. 
Berdasarkan beberapa laporan hasil penelitian, penggunaan 
probiotik CYC-100 dalam ransum sapi perah dapat 
meningkatkan kandungan nutrisi pakan yang dikonsumsi, 
meningkatkan kecernaan dan penyerapan gizi pakan, yang 
pada akhirnya meningkatkan produksi susu. Sedangkan 
menurut pendapat Muktiani dkk (2004) bahwa pemberian 
probiotik bermineral ternyata mampu menghasilkan produksi 
susu lebih tinggi dibanding perlakuan kontrol. Produksi susu 
4% FCM secara konsisten paling tinggi dicapai oleh perlakuan 
suplementasi probiotik bermineral Zn+Cr.  

Vibute et al,  (2011) melakukan penelitian 16 ekor 
sapi perah pada periode laktasi dengan perlakuan probiotik 10 
gr, 15 gr, 20 gr dan kontrol. Dari hasil penelitian dinyatakan 
bahwa penggunaan probiotik efektif untuk meningkatkan 
produksi susu selama laktasi, lemak, protein dan SNF lebih 
tinggi pada sapi perah yang diberi probiotik. Sapi yang diberi 
probiotik 20 gr/hari  menunjukkan hasil yang paling efektif. 
Selanjutkan dikatakan pula bahwa keuntungan ekonomi dari 
penggunaan probiotik tergantung dari harga dan jumlah 
produksi susu harian. Sementara itu, Winugroho dkk (2005) 
berpendapat lain bahwa penambahan kombinasi Legor dan 
probiotik Bioplus dan khamir  C. utilis tidak memberikan 
dampak positif terhadap produksi susu. Diduga bahwa 
penambahan probiotik Bioplus dan khamir  C. utilis 
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menambah populasi mikroba dalam rumen, sehingga 
penggunaan/pemecahan protein pakan yang dikonsumsi ternak 
oleh mikroba rumen bertambah dan mengurangi jumlah 
protein yang dapat dimanfaatkan oleh ternak. Namun 
demikian, penelitian ini hanya menggunakan 5 ekor sapi pada 
setiap kelompoknya dengan masa pengamatan yang relatif 
singkat (30 hari). Untuk memperoleh hasil yang lebih optimal 
sebaiknya penelitian tersebut dilanjutkan kembali dengan 
penambahan ternak dan waktu penelitian, misalnya dengan 12 
ekor sapi yang diteliti minimal selama 2 bulan.  

 Menurut Schmid and van Vleck (1974) bahwa 
produksi susu sapi perah setelah beranak rendah kemudian 
meningkat dan mencapai puncaknya pada bulan laktasi ke-2 
yang selanjutnya menurun lagi dan kering pada bulan laktasi 
ke-10. Sedangkan sapi perah yang digunakan saat penelitian 
berada pada bulan laktasi 4 dan penelitian berlangsung selama 
45 hari, yang seharusnya selama penelitian produksi susu dari 
bulan ke-4 sampai bulan ke-5 seharusnya turun akan tetapi 
produksi susu yang dihasilkan cenderung meningkat artinya 
persistensi laktasi tetap terjaga dan bagus, dan ini 
membuktikan bahwa probiss dapat meningkatkan produksi 
susu dan persistensi.  Perbandingan antara produksi susu awal 
dan akhir penelitian seperti pada Gambar 3 dibawah ini.  
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Gambar 3. Diagram rataan produksi susu awal dan 
akhir penelitian yang diberi probiss 
(liter/hari/ekor) 

4.5 Protein dan Lemak Susu 
Kualitas susu merupakan cerminan dari kualitas pakan 

yang diberikan. Sampai sekarang penentuan harga susu di 
KUD masih berdasarkan kualitas susu yang dihasilkan oleh 
peternak, terutama kadar lemak menetukan harga susu. Rataan 
komponen susu  susu selama penelitian untuk perlakuan P1, P2, 
P3 dan  P4 pada sapi perah laktasi tertera pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rataan kadar protein dan lemak susu sapi  perah yang 
diberi  probiss selama penelitian  
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Perlakuan 
Protein 

(%) 
Lemak 

(%) 
P1 (kontrol) 3,33 ± 0,24a 3,48 ± 0,11a 

P2 3,32 ± 0,09a 3,85 ± 0,18b 
P3 3,74 ± 0,21b 3,98 ± 0,10b 
P4 3,72 ± 0,08b 3,78 ± 0,09b 

Keterangan : a-b Superskrip yang  berbeda pada kadar protein dan 
lemak  menunjukkan perbedaan yang nyata 
(P<0,05). 

Hasil analisis (tabel 5) menunjukkan probiss 
berpengaruh nyata terhadap kadar protein dan lemak susu, 
artinya sapi yang diberi probiss mengasilkan kadar protein dan 
kadar lemak lebih tinggi dibanding sapi perah yang tidak 
diberi probiss (kontrol).  Hasil yang ditunjukkan pada P3 dan 
P4 sama meningkatnya, secara  statistik P3 tidak berbeda nyata 
dengan P4.Grafik rataan protein dan lemak susu seperti pada 
gambar 4.  
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Gambar 4. Diagram rataan protein dan lemak susu 
sapi perah yang diberi suplemen 
probiss selama penelitian  

Probiss yang merupakan sumber mikroba mampu 
meningkatkan kualitas  susu karena probiss dapat 
meningkatkan konsumsi dan kecernaan juga kesehatan ternak, 
selain itu probiss mengandung mikroorganisme selullotik 
sehingga hasil fermentasi di dalam rumen meningkat, dan 
produksi VFA (khususnya asam asetat) yang merupakan 
prekusor komponen lemak susu meningkat akibatnya kadar 
lemak susu tinggi. Menurut SNI untuk susu segar sapi perah, 
kadar lemak minimal 3% sedangkan kadar protein minimal 
2,7%, dan hasil penelitian pengaruh probiss pada P3 baik kadar 
lemak maupun protein susu melebihi standar SNI.  Hal ini 
selaras dengan hasil penelitian DEEm (2009) penggunaan 
probiotik pada sapi perah meningkatkan produksi dan kualitas 
susu, serta kadar lemak yang lebih tinggi. Selain itu 
meningkatkan kesehatan ternak secara umum.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 
1. Penampilan produksi, kadar protein dan kadar lemak 

susu meningkat pada sapi perah yang diberi tambahan 
probiotik (probiss)  

2. Pemberian probiss 60 ml/ekor/hr memberikan hasil 
yang optimal yaitu produksi susu 14,52 ± 2,61 lt 
ECM/hr/ekor, kadar protein susu 3,74 ± 0,21%, dan 
kadar lemak lemak susu 3,98 ± 0,1%.    

 
5.2. Saran 
 

Probiss sangat perlu diberikan pada ternak ruminansia 
dalam upaya peningkatan produktivitas ternak dengan jumlah 
60 ml/ ekor/ hari. 
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LAMPIRAN  

Lampiran 1. Pengukuran Produksi Air Susu 

Pengukuran produksi air susu merupakan penjumlahan 
produksi air susu pagi dan sore hari, yang rutin dilakukan oleh 
pemerah pada pukul 04.00 dan 14.00 WIB. 

 Peralatan : 

- Timba yang berisi air bersih 
- Milk can 

 Cara Kerja : 

- Ternak diperah secara manual 
- Air susu ditampung dalam Milk can 
- Dicatat volumenya 
- Air susu yang terdapat dalam Milk can diaduk 

dengan menggunakan pengaduk agar didapat air 
susu yang homogen 

- Diambil sampel sebanyak 100 ml untuk dibawa 
ke laboratorium susu 
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Lampiran 2. Pengukuran Kualitas Air Susu 

 Pengukuran Kadar Protein Susu 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan  Bahan yang perlukan 

1. Erlenmeyer flak 100cc  1.LarutanNaOH 0,1N 
2. Pipet 10cc   2.Contoh susu 
3. Buret    3.Formoldehyde 40% 

4.Phenolpthaline (pp) 
1 % 

5.Neitral Saturatel 
Pottasium Oxalate 
Sollution 

Cara kerja 

1. Persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 
2. Pipet 10 cc contoh susu dan masukkan ke dalam 

Erlenmeyer 
3. Tambahkan 1 cc indicator pp 1 % , diikuti dengan 

0,4 cc Neutral Saturratel Pottasium Oxalate 
Sollution  

4. Tunggu dan amati selama 2 menit 
5. Titrasi dengan NaOH 0,1 N sampai warna merah 

muda 
6. Tambahkan 2 cc larutan formalin 40% 

(homogenkan) 
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7. Titrasi dengan NaOH 0,1 N sampai warna menjadi 
merah muda kembali 

8. Catat Volume NaOH yang digunakan 
9. Koreksi dengan titrasi blangko (Blangko = 10 cc 

aquadest + 1 cc indicator pp + 1 cc Pottasium 
Oxalate + 2 cc Formalin) 

 Pengukuran Kadar Lemak Susu 

Metode Gerber:  
Alat dan Bahan 
Alat yang digunakan  Bahan yang diperlukan 

1. Automatic pipet 10 cc 1. Contoh susu 
2. Automatic pipet 1cc  2. H2SO4 90 – 92% 
3. Centrifuge    3. Amyl alkohol 
4. Butyrometer ( Gerber ) 
5. Karet penutup butyrometer 
6. Waterbath 
7. Thermometer 

Cara kerja 

1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan 
2. Homogenkan contoh susu yang akan diperiksa 
3. Ambil 11 cc contoh susu, masukkan kedalam 

tabung butyrometer 
4. Masukkan asam sulfat kedalam butyrometer 

sebanyak 10 cc dengan automatic pipet kedalam 
contoh susu secara perlahan lahan melalui dinding 
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tabung, hindari tumpahnya asam sulfat keluar dari 
tabung (Berbahaya) 

5. Tambahkan 1 cc Amyl alcohol 
6. Tutup secara hati hati butyrometer tersebut dengan 

karet penutup yang tersedia kemudian 
homogenkan contoh susu dengan bahan kimia 
tersebut secara hati hati ( dengan sarung tangan 
khusus atau teknik tertentu karena reaksi bahan 
tadi menimbulkan panas) 

7. Kemudian masukkan butyrometer yang telah 
tersumbat kedalam waterbath pada suhu 60 – 70º 
C, selama 10 menit dengan karet penutup berada 
dibawah 

8. Keluarkan butyrometer dari waterbath dan 
masukkan kedalam centrifuge, dengan bagian 
karet penutup berada dibagian dalam dan ujung 
tabung pada bagian luar. 

9. Putar centrifuge dengan kecepatan 1200 rpm 
selama 5 menit 

10. Keluarkan butyrometer dari centrifuge dan 
,masukkan lagi kedalam waterbath, perhatikan 
letak arah sumbat karet tetap dibagian dasar 

11. Ambil dan baca skala butyrometer dengan cara 
mengatur posisi karetnya, bila perlu gunakan 
lampu. 

12. Bersihkan dan kembalikan alat alat digunkan 
ketempat semula. 
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Lampiran 3. Analisis Ragam Produksi Susu 

 

XX  
FK   = 1390,34  
JK Total = 54,831  
JK Kelompok  = 30,7512  
JK Perlakuan  = 12,0208  
JKGalat = 12,09  
 
XY 
FK  = 1578,96 
JK Total = 53,1221 
JK Kelompok  = 26,0311 
JK Perlakuan  = 16,059 
JKGalat  = 11,0319 
 
YY 
FK  = 1793,17 
JK Total = 58,0714 
JK Kelompok  = 22,1133 
JK Perlakuan  = 23,8102 
JKGalat  = 12,1479 
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Faktor Koreksi (FK) 

FKx = (T yijk)2 / abr  

  = (129,16)2/12 

= 1390,34 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKTx = (y11
2 + y12

2 +…+ yijk
2) – FK 

= (9,912 + 10,52 + …  + 11,332) – 1390,34 

 = 54,831 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

JKKx = (Ty1jk
2 + Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/br- FK 

= (50,332 + 44,082 + 34,752)/4 – 1390,34 

 = 30,7512 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKPx = (Ty1jk
2 + Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/br- FK 

= (27,752 + 31,412 + 352 + 352)/3 – 1390,34 

 = 12,0208 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKGx = JKT – JKK – JKP  

= 54,831 – 30,7512 – 12,0208 

 = 12,09 
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Faktor Koreksi (FK) 

FKy = (T yijk)2 / abr  

  = (146,69)2/12 

= 1793,17 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKTy = (y11
2 + y12

2 +…+ yijk
2) – FK 

= (10,462 + 11,12 + …  + 12,222) – 1793,17 

 = 58,0714 

 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

JKKy = (Ty1jk
2 + Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/br- FK 

= (55,322 + 49,312 + 42,042)/4 – 1793,17 

 = 22,1133 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKPy = (Ty1jk
2 + Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/br- FK 

= (31,062 + 34,572 + 42,242 + 38,802)/3 – 1793,17 

 = 23,8102 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKGy = JKT – JKK – JKP  

= 58,0714 – 22,1133 – 23,8102 

 = 12,1479 
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Faktor Koreksi (FK) 

FKxy = (T xijk x T yijk) / abr  

  = (129,16 x 146,69) /12 

= 1578,96 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKTxy = ((y11 x x21) + (y12 x x22)  +…+ (yijk x xijk)) – FK 

= (1632,08) – 1578,96 

 = 53,1221 

 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

JKKxy = ((Ty11 x Tx21)  + (Ty12 x Tx22)   +…+ (Tyijk x Txijk))/br- FK 

= ((50,33 x 55,32) + (44,08 x 49,31) + (34,75 x 

42,04))/4 – 1578,96 

 = 26,0311 

 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKPxy = ((Ty11 x Tx21)  + (Ty12 x Tx22)   +…+ (Tyijk x Txijk))/br- FK 

= ((27,75 x 31,06) + (31,41x 34,57) + (35 x 42,24) + 

(35 x 38,80))/3 – 1578,96 

 = 16,059 
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Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKGxy = JKT – JKK – JKP  

= 53,1221– 26,0311– 16,059 

 = 11,0319 

 
 
Tabel Sidik Ragam 

 

SE   = 0,52352 
BNT 5% = 1,34544 
BNT 1% = 2,10977 
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Analisis Ragam Produksi Susu (liter ECM) 
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Lampiran 4. Analisis Ragam Kadar Protein Susu (%) 

 

XX  
FK   = 93,13044  
JK Total = 0,16129 
JK Kelompok  = 0,11162 
JK Perlakuan  = 0,01356 
JKGalat = 0,03612 
 
XY 
FK  = 117,961 
JK Total = 0,15846 
JK Kelompok  = 0,0979 
JK Perlakuan  = 0,02671 
JKGalat  = 0,03386 
 
YY 
FK  = 149,413 
JK Total = 0,70432 
JK Kelompok  = 0,0874 
JK Perlakuan  = 0,48485 
JKGalat  = 0,13206 
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Faktor Koreksi (FK) 

FKx = (T yijk)2 / abr  

  = (33,43)2/12 

= 93,1304 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKTx = (y11
2 + y12

2 +…+ yijk
2) – FK 

= (2,712 + 2,832 + …  + 2,862) – 93,1304 

 = 0,16129 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

JKKx = (Ty1jk
2 + Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/br- FK 

= (10,792 + 10,962 + 11,682)/4 – 93,1304 

 = 0,11162 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKPx = (Ty1jk
2 + Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/br- FK 

= (8,462 + 8,192 + 8,392 + 8,392)/3 – 93,1304 

 = 0,01356 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKGx = JKT – JKK – JKP  

= 0,16129 – 0,11162 – 0,01356 

 = 0,03612 
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Faktor Koreksi (FK) 

FKy = (T yijk)2 / abr  

  = (42,433)2/12 

= 149,413 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKTy = (y11
2 + y12

2 +…+ yijk
2) – FK 

= (3,1462 + 3,252 + …  + 3,6372) – 149,413 

 = 0,70432 

 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

JKKy = (Ty1jk
2 + Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/br- FK 

= (13,8532 + 13,8932 + 14,592)/4 – 149,413 

 = 0,0874 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKPy = (Ty1jk
2 + Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/br- FK 

= (9,992 + 9,972 + 11,222 + 11,152)/3 – 149,413 

 = 0,48485 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKGy = JKT – JKK – JKP  

= 0,70432 – 0,0874 – 0,48485 

 = 0,13206 
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Faktor Koreksi (FK) 

FKxy = (T xijk x T yijk) / abr  

  = (33,43 x 42,43) /12 

= 117,961 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKTxy = ((y11 x x21) + (y12 x x22)  +…+ (yijk x xijk)) – FK 

= (118,119) – 117,961 

 = 0,15846 

 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

JKKxy = ((Ty11 x Tx21)  + (Ty12 x Tx22)   +…+ (Tyijk x Txijk))/br- FK 

= ((10,79 x 13,853) + (10,96 x 13,893) + (11,68 x 

14,59))/4 – 117,961 

 = 0,0979 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKPxy = ((Ty11 x Tx21)  + (Ty12 x Tx22)   +…+ (Tyijk x Txijk))/br- FK 

= ((8,46 x 9,99) + (8,19 x 9,97) + (8,39 x 11,22) + 

(8,39 x 11,15))/3 – 117,961 

 = 0,02671 
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Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKGxy = JKT – JKK – JKP  

= 0,15846 – 0,0979 – 0,02671 

 = 0,03386 

 

Tabel Sidik Ragam 

 

SE  = 0,11566 
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Lampiran 5. Analisis Ragam Kadar Lemak Susu (%) 

 

XX  
FK   = 148,403 
JK Total = 0,8766  
JK Kelompok  = 0,0116 
JK Perlakuan  = 0,5366 
JKGalat = 0,3283 
 
XY 
FK  = 161,766 
JK Total = - 0,01 
JK Kelompok  = - 0,00667 
JK Perlakuan  = - 0,1277 
JKGalat  = 0,1244 
 
YY 
FK  = 176,333 
JK Total = 0,2533 
JK Kelompok  = 0,0038 
JK Perlakuan  = 0,1148 
JKGalat  = 0,1346 
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Faktor Koreksi (FK) 

FKx = (T yijk)2 / abr  

  = (42,2)2/12 

= 148,403 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKTx = (y11
2 + y12

2 +…+ yijk
2) – FK 

= (3,22 + 3,82 + …  + 3,732) – 148,403 

 = 0,8766 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

JKKx = (Ty1jk
2 + Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/br- FK 

= (13,92 + 14,22 + 14,12)/4 – 148,403 

 = 0,0116 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKPx = (Ty1jk
2 + Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/br- FK 

= (10,42 + 10,32 + 9,92 + 11,62)/3 – 148,403 

 = 0,5366 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKGx = JKT – JKK – JKP  

= 0,8766 – 0,0116 – 0,5366 

 = 0,3283 
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Faktor Koreksi (FK) 

FKy = (T yijk)2 / abr  

  = (46)2/12 

= 176,333 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKTy = (y11
2 + y12

2 +…+ yijk
2) – FK 

= (3,562 + 3,762 + …  + 3,732) – 176,333 

= 0,2533 

 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

JKKy = (Ty1jk
2 + Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/br- FK 

= (15,4332 + 15,2662 + 15,32)/4 – 176,333 

 = 0,0038 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKPy = (Ty1jk
2 + Ty2jk

2 +…+ yijk
2)/br- FK 

= (11,1332 + 11,5662 + 11,9332 + 11,3662)/3 – 176,333 

 = 0,1148 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKGy = JKT – JKK – JKP  

= 0,2533 – 0,0038 – 0,1148 

 = 0,1346 
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Faktor Koreksi (FK) 

FKxy = (T xijk x T yijk) / abr  

  = (42,2 x 46) /12 

= 161,766 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKTxy = ((y11 x x21) + (y12 x x22)  +…+ (yijk x xijk)) – FK 

= (161,756) – 117,961 

 = - 0,01 

 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

JKKxy = ((Ty11 x Tx21)  + (Ty12 x Tx22)   +…+ (Tyijk x Txijk))/br- FK 

= ((13,9 x 15,433) + (14,2 x 15,266) + (14,1 x 15,3))/4 

– 161,766 

 = - 0,00667 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKPxy = ((Ty11 x Tx21)  + (Ty12 x Tx22)   +…+ (Tyijk x Txijk))/br- FK 

= ((10,4 x 11,133) + (10,3 x 11,566) + (9,9 x 11,933) 

+ (11,6 x 11,366))/3 – 161,766 

 = - 0,1277 
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Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKGxy = JKT – JKK – JKP  

= (- 0,01) – (- 0,00667)– (- 0,1277) 

 = 0,1244 

 

Tabel Sidik Ragam 

 

SE  = 0,0857 

 


