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EFFECT OF FEEDING FERMENTATION WITH 

THE Microbacter alfalfa (MA-11) TO 

CONSUMPTION, NUTRIENT DIGESTIBILITY 

in vivo AND MILK PRODUCTION FRIESIAN 

HOLSTEIN CROSSBRED DAIRY COW 

 

ABSTRACT 

 
Riswan Yopi1), Marjuki2) and Endang Setyowati2) 

1) Student of Animal Husbandry Faculty, Brawijaya University 
2) Lecturer of Animal Husbandry Faculty, Brawijaya University 

 
 The purpose of this research was to evaluate the effect 

of Microbacter alfalfa (MA-11) in feed fermentation on 

consumption, nutrient digestibility in vivo and milk production 

of Friesian Holstein crossbred dairy cow. The materials of this 

research was 10 dairy cow ±392 kilogram body weight and     

6 years old. The treatments were (P0) without fermented feed 

and (P1) fermented feed. Data were analyzed by using t-test. 

The variables observed were consumption, nutrient 

digestibility and milk production. Average DM, OM, CP 

forage Zea mays (baby corn) feed consumption P0 is 8,76±0,41 

; 8,00±0,38 ; 0,70±0,03 kilogram per head per day and P1 is 

9,47±0,65 ; 8,47±0,58 ; 0,86±0,06 kilogram per head per day. 

DM, OM, CP concentrate feed consumption P0 is 5,96±0,20 ; 

5,44±0,18 ; 0,47±0,02 kilogram per head per day and P1 is 

5,55±0,17 ; 5,09±0,16 ; 0,47±0,01 kilogram per head per day. 

Digested DM, OM, CP P0 is 52,09±5,19 ; 57,21±4,49 ; 

37,28±8,67% and P1
 is 45,38±6,50 ; 51,83±6,12 ; 

41,39±7,61% and milk production P0 is 9,83±2,91 liter per 

head per day and P1 is 9,92±2,61 liter per head per day 

Friesian Holstein crossbred dairy cow. 

 

Keywords: Dry matter, organic matter, crude protein, 

lactation 
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MENGGUNAKAN STARTER Microbacter alfalfa 

(MA-11) TERHADAP KONSUMSI, KECERNAAN 

SECARA in vivo DAN PRODUKSI SUSU PADA 

SAPI PERAH PFH 

 

RINGKASAN 

 
Riswan Yopi1), Marjuki2) dan Endang Setyowati2) 

1) Mahasiswa Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 
2) Dosen Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 

 
 Penelitian ini terbagi menjadi 3 periode pelaksanaan  

in vivo. Periode pertama (adaptasi) dilaksanakan pada tanggal 

15 – 24 September, periode kedua (pendahuluan) pada tanggal 

25 September – 4 Oktober, periode ketiga (koleksi data) pada 

tanggal 5 Oktober – 3 November 2014 di Peternakan Sapi 

Perah Dusun Rejomulyo, Desa Sugihwaras, Kecamatan 

Ngancar, Kabupaten Kediri dan pada tanggal 5 November –   

5 Desember 2014 di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan 

dan menganalisis jumlah konsumsi, nilai kecernaan secara     

in vivo dan tingkat produksi susu pada sapi perah PFH yang 

diberi pakan hijauan dan konsentrat tanpa fermentasi dan 

fermentasi menggunakan starter Microbacter alfalfa (MA-11). 

 Penelitian ini menggunakan 10 ekor sapi perah laktasi 

jenis Peranakan Friesian Holstein (PFH) dengan rataan bobot 

badan 392±34,26 kg dan umur 6±1,17 tahun. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah percobaan in vivo 

dengan,2 perlakuan yang diujikan pada 5 ekor sapi PFH 

sebagai ulangan. Perlakuan pada penelitian ini, meliputi P0 = 

Pakan hijauan dan konsentrat tanpa fermentasi (rasio 60:40) 

dan P1 = Pakan hijauan dan konsentrat fermentasi (rasio 

60:40). Analisis hasil dari data yang diperoleh dihitung rataan 

dan diuji homogenitas variannya, kemudian dianalisis 
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menggunakan uji-t (independent sampel test) dengan rumus 

polled varian. 

 Hasil penelitian didapatkan rataan konsumsi BK, BO 

dan PK pakan hijauan pada sapi perah PFH yang diberi pakan 

tanpa fermentasi P0 (8,76±0,41 ; 8,00±0,38 ;              

0,70±0,03 kg/ekor/hari) dan pakan fermentasi menggunakan 

MA-11 P1 (9,47±0,65 ; 8,47±0,58 ; 0,86±0,06 kg/ekor/hari). 

Hasil rataan konsumsi BK, BO dan PK pakan konsentrat P0 

(5,96±0,20 ; 5,44±0,18 ; 0,47±0,02 kg/ekor/hari) dan P1 

(5,55±0,17 ; 5,09±0,16 ; 0,47±0,01 kg/ekor/hari). Hasil rataan 

kecernaan BK, BO dan PK P0 (52,09±5,19 ; 57,21±4,49 ; 

37,28±8,67%) dan P1 (45,38±6,50 ; 51,83±6,12 ; 

41,39±7,61%). Hasil rataan produksi susu P0            

(9,83±2,91 L/ekor/hari) dan P1 (9,92±2,61 L/ekor/hari). 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pemberian pakan fermentasi menggunakan starter MA-11 

berpengaruh terhadap KBK pakan hijauan dan konsentrat, 

KBO pakan konsentrat, KPK pakan hijauan akan tetapi tidak 

berpengaruh terhadap KCBK, KCBO dan KCPK serta 

produksi susu pada sapi perah PFH. Saran yang dapat 

disampaikan dari penelitian ini yaitu pemanfaatan limbah 

pertanian sebagai pakan ternak yang difermentasi 

menggunakan starter Microbacter alfalfa (MA-11) mempunyai 

tingkat konsumsi pakan yang lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Pakan merupakan penentu keberhasilan suatu 

usaha peternakan. Pakan berperan dalam pemenuhan 

kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan ternak untuk hidup 

pokok dan tujuan produksi. Ternak ruminansia penghasil 

susu adalah sapi perah, mengingat susu sebagai salah satu 

sumber protein hewani sangat dibutuhkan oleh kalangan 

masyarakat. Menurut Direktorat Jenderal Peternakan 

(2009), jumlah produksi susu di Indonesia pada periode 

2007 sebesar 574.683 ton/tahun dengan tingkat konsumsi 

susu sebesar 3,13 kg/kapita/tahun. Ditambahkan oleh 

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 

(2011), hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan 

pada tahun 2005 – 2009 produksi susu dari peternakan 

mengalami peningkatan sebesar 14,1%. Artinya 

penyediaan susu masih terealisasi 69,7% dari target 

sebesar 1,8 juta ton. 

 Upaya meningkatkan kualitas maupun kuantitas 

produksi susu dari sapi perah yaitu melalui perbaikan 

pakan yang diberikan, meskipun faktor genetik ternak 

sangat mempengaruhi tetapi sejumlah faktor non-genetik 

juga dapat menjadi penghambat seperti perubahan cuaca, 

kelembaban, suhu dan lingkungan. Selain itu 

ketersediaan pakan di Indonesia pada saat musim 

kemarau sangatlah terbatas dan kandungan nutrisi di 

dalam pakan yang ada cenderung rendah. Pemanfaatan 
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limbah pertanian dari tanaman jagung (Zea mays), seperti 

batang, daun, kulit buah yang dipanen muda (tebon 

jagung sayur) dan pakan konsentrat yang diproduksi oleh 

UD. Sumber Pangan akan diuji coba sebagai pakan 

ternak sapi perah jenis Peranakan Friesian Holstein 

(PFH) melalui teknologi pakan seperti fermentasi. 

 Fermentasi secara anaerob menggunakan kultur 

bakteri (starter) Microbacter alfalfa (MA-11) yang 

diproduksi oleh PT. Alfalfa Alam Daya Persada 

mengandung bakteri Rhizobium melliloti dari akar 

tanaman alfalfa dan bakteri pencerna dari rumen, seperti 

Cillobacterium cellulosolvens, Bacteriodes ruminicola 

dan Streptococcus bovis. Komponen bakteri ini 

mempunyai nilai positif untuk meningkatkan kandungan 

nutrisi pakan yang dibutuhkan ternak. Menurut 

Widiasmadi (2007), komposisi bakteri yang terkandung 

pada MA-11 mampu merombak material organik maupun 

memfermentasi suatu bahan pakan ternak secara anaerob 

hanya dalam waktu 12 jam. 

 Hasil penelitian sebelumnya dari Lestari, Cholis 

dan Setyowati (2013), menunjukkan bahan kering (BK) 

dari pakan hijauan ternak kelinci (pseudo-ruminansia) 

yang difermentasi menggunakan MA-11 dapat meningkat 

sebesar 25,72% dan protein kasar (PK) dari pakan 

konsentrat yang difermentasi meningkat sebesar 1,22%. 

Hal ini menunjukkan respon produksi yang lebih baik 

dari sebelumnya. Oleh karena itu dilakukan pengujian 

penerapan fermentasi pakan dengan memanfaatkan 

sumber daya yang ada diharapkan dapat mengatasi 
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permasalahan pakan sapi perah dan produksi susu yang 

dihasilkan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Apakah pakan hijauan dan konsentrat yang 

difermentasi menggunakan starter Microbacter alfalfa 

(MA-11) memberikan perbedaan pengaruh pada 

konsumsi, kecernaan secara in vivo dan produksi susu 

sapi perah PFH. 

 

1.3. Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

membandingkan dan menganalisis jumlah konsumsi, 

nilai kecernaan secara in vivo dan tingkat produksi susu 

pada sapi perah PFH yang diberi pakan hijauan dan 

konsentrat tanpa fermentasi dan fermentasi menggunakan 

starter Microbacter alfalfa (MA-11). 

 

1.4. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk 

memberikan informasi pada peternak tentang 

pemanfaatan limbah pertanian yang difermentasi 

menggunakan starter Microbacter alfalfa (MA-11) 

sebagai pakan ternak yang mempunyai nilai positif. 
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1.5. Kerangka Pikir 

 Pemanfaatan limbah pertanian tanaman jagung 

dan pakan konsentrat yang difermentasi menggunakan 

starter Microbacter alfalfa (MA-11) lebih sesuai 

diterapkan untuk penyediaan pakan ternak, karena MA-11 

merupakan super dekomposer yang mampu 

meningkatkan zat pakan tanpa merusak kandungan 

nutrisi yang terkandung di dalam pakan dan berdampak 

pada respon produksi yang lebih baik. 

 Hasil fermentasi pakan hijauan dan konsentrat 

menggunakan MA-11 akan diuji pada sapi perah PFH 

untuk dilihat pengaruhnya terhadap jumlah konsumsi, 

nilai kecernaan secara in vivo dan tingkat produksi susu 

yang dihasilkan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi 

solusi pemenuhan nutrisi pakan yang dibutuhkan ternak 

sapi perah secara berkesinambungan dan untuk 

berproduksi secara berkelanjutan. Struktur kerangka pikir 

ditampilkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

1.6. Hipotesis 

 Pemberian pakan hijauan dan konsentrat yang 

difermentasi menggunakan starter Microbacter alfalfa 

(MA-11) dapat meningkatkan konsumsi, kecernaan secara 

in vivo dan produksi susu pada sapi perah PFH. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pakan Ternak 

 Pakan merupakan aspek yang menentukan 

pertumbuhan ternak, tinggi rendahnya produksi dan 

besarnya keuntungan peternak. Pemberian pakan yang 

baik adalah pakan yang diberikan dengan perbandingan 

antara BK hijauan dan BK konsentrat sebanyak 60:40. 

Kebutuhan pokok konsumsi hijauan sapi perah per hari 

sekitar 10% dari bobot badan (BB) (Siregar, 2001). 

Pakan sapi perah secara umum terdiri dari pakan hijauan 

dan konsentrat. Pada usaha peternakan sapi perah pakan 

hijauan saat musim hujan dapat disediakan dengan 

mudah karena masih dapat diperoleh di lahan seperti 

sawah, hutan, bantaran dan sebagian berasal dari kebun 

yang sengaja ditanami hijauan pakan ternak. 

Permasalahan dalam penyediaan hijauan adalah 

ketersediaannya pada musim kemarau yang sangat jauh 

berkurang dan kualitasnya yang rendah, padahal produksi 

susu sapi perah sangat peka terhadap fluktuasi dan 

jumlah pakan yang diberikan (Djaja, Kuswaryan dan 

Tanuwiria, 2007). 

 Kebutuhan sapi perah terhadap nutrisi pakan erat 

hubungannya dengan BB ternak dan produksi susu yang 

dihasilkan. Setiap 1 kg konsumsi BK akan mendukung 

produksi susu pada sapi perah sebanyak 2 – 2,5 L/hari. 

Konsumsi BK pada sapi perah antara 2,3 – 4,3% dari BB 

ternak dengan tingkat kecernaan 52 – 75% (National 
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Research Council, 2001). Konsumsi pakan adalah 

sejumlah pakan yang dapat dimakan ternak pada waktu 

tertentu dan merupakan faktor penting yang akan 

menentukan fungsi serta respon ternak terhadap 

penggunaan nutrisi yang ada di dalam pakan. Jumlah 

konsumsi pakan merupakan salah satu tanda terbaik dari 

produktifitas ternak sebagai dasar untuk kebutuhan hidup 

pokok dan penentu produksi (Astuti, Agus dan Budhi, 

2009). 

 Pakan yang diberikan pada ternak harus 

bermanfaat bagi kebutuhan ternak untuk membentuk sel-

sel baru dalam tubuh sebagai pengganti sel yang rusak 

dan untuk berproduksi. Pakan sumber protein adalah 

bahan pakan yang mempunyai PK >20% seperti bungkil 

dan hijauan leguminosa. Pakan sumber serat adalah 

bahan pakan yang mempunyai serat kasar (SK) >18% 

seperti limbah pertanian, kulit biji dan polong-polongan. 

Pakan sumber energi adalah bahan pakan yang 

mempunyai PK <20% dan SK <18% seperti biji-bijian, 

buah-buahan, kacang-kacangan, umbi-umbian dan 

limbah sisa penggilingan. Pakan tambahan adalah bahan 

pakan tertentu yang ditambahkan ke dalam ransum 

seperti obat-obatan dan anti-biotik (Hardianto, 2000). 

 

2.1.1. Tanaman Jagung 

Tanaman jagung termasuk tanaman 

monokotil, selain buah dan biji tanaman jagung 

juga menghasilkan limbah dengan proporsi 

terbesar seperti batang, daun, kulit serta tongkol 
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buah jagung. Klasifikasi tanaman jagung sebagai 

berikut (Bunyamin, Efendi dan Andayani, 2013): 

Kingdom : Plantae 

Phlum : Magnoliophyta 

Class : Liliopsida 

Ordo : Poales 

Family : Poaceae 

Genus : Zea 

Spesies : Zea Mays 

 

  Tanaman jagung dapat tumbuh dengan 

baik pada tanah dengan tingkat kemiringan 5 – 

8%, keasaman 5,6 – 7,5 serta suhu antara 27 – 

32ºC. Biasanya petani jagung bekerja sama 

dengan peternak, petani menanam jagung sebagai 

hijauan yang pada umur tertentu dipotong dan 

dicacah untuk diberikan langsung pada ternak 

atau melalui proses pengolahan pakan 

(Soeharsono, 2006). Tebon jagung adalah seluruh 

tanaman jagung termasuk batang, daun dan kulit 

buah. Kandungan nutrisi pakan hijauan tebon 

jagung, meliputi BK 31%, PK 2,5%,   SK 8%, 

Abu 1,9% dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen 

(BETN) 18%. Tanaman jagung ditampilkan pada 

Gambar 2. 
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 Gambar 2. Tanaman Jagung (Hartadi, 

 Reksohadiprodjo dan 

 Tillman, 2005) 

 

2.1.2. Konsentrat 

  Konsentrat adalah bahan pakan yang 

digunakan untuk meningkatkan keserasian dari 

keseluruhan pakan. Konsentrat mengandung serat 

kasar rendah, mudah dicerna dan mengandung 

protein tinggi, sehingga nilainya lebih baik dari 

hijauan. Fungsi pakan konsentrat adalah untuk 

mencukupi kebutuhan serta melengkapi nutrisi 

yang belum terpenuhi oleh pakan yang berasal 

dari pakan hijauan (Hartadi dkk., 2005). 

  Konsentrat pada umumnya tersusun dari 

beberapabahan pakan, diantaranya bekatul, 

bungkil kelapa, pollard, bungkil kedelai, dll. 

Bekatul atau dedak padi yang terdiri dari selaput 

putih, kulit padi dan pecahan beras halus. Bekatul 

biasa digunakan sebagai pengganti pollard oleh 

peternak jika harga dan ketersediaan pollard sulit 

didapat. Kandungan nutrisi bekatul, meliputi BK 

85,0%, PK 14,5%, SK 7,4%, Abu 7,0% dan 
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BETN 48,7%. Bahan pakan bekatul ditampilkan 

pada Gambar 3. 

 
 Gambar 3. Bekatul (Haryanti, 2009) 

 

Bungkil kelapa merupakan hasil samping 

dari pembuatan ekstrak minyak kelapa yang 

didapat dari buah kelapa setelah melalui proses 

pengeringan. Kandungan nutrisi bungkil kelapa, 

meliputi BK 82,0%, PK 18,7%, SK 8,8%, Abu 

6,5% dan BETN 47,9%. Bahan pakan bungkil 

kelapa ditampilkan pada Gambar 4. 

 
 Gambar 4. Bungkil Kelapa (Haryanti, 

 2009) 

 

  Pollard atau dedak gandum yang terdiri 

dari lapisan biji luar yang kasar dan pecahan 

gandum. Pollard merupakan salah satu bahan 

pakan ternak yang populer. Kandungan nutrisi 
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pollard, meliputi BK 86,0%, PK 18,7%, SK 7,7%, 

Abu 4,9% dan BETN 16,4%. Bahan pakan 

pollard ditampilkan pada Gambar 5. 

 
 Gambar 5. Pollard (Hartadi dkk., 2005) 

 

Bungkil kedelai merupakan hasil samping 

dari pembuatan minyak kedelai dan salah satu 

bahan pakan dengan kandungan protein nabati 

yang sangat baik, kandungan asam amino 

esensialnya mendekati asam amino esensial dari 

protein susu. Kandungan nutrisi bungkil kedelai, 

meliputi BK 86,0%, PK 48,0%, SK 6,2%, Abu 

9,3% dan BETN 30,8%. Bahan pakan pollar dan 

bungkil kedelai ditampilkan pada Gambar 6. 

 
 Gambar 6. Bungkil Kedelai (Hartadi 

 dkk., 2005) 
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2.2. Fermentasi Pakan 

 Fermentasi diartikan untuk semua kegiatan yang 

menunjuk pada berbagai aksi mikroba. Reaksi kimia 

yang terjadi pada proses fermentasi ditampilkan pada 

Gambar 5. 

Gambar 7. Reaksi Kimia Fermentasi (Setyohadi, 2006) 

 

Fermentasi adalah proses metabolisme dimana 

enzim yang dihasilkan mikroorganisme menstimulasi 

reaksi oksidasi, hidrolis dan kimia lainnya sehingga 

mengakibatkan perubahan struktur kimia pada substrat 

organik dengan menghasilkan produk tertentu. 

Fermentasi dapat meningkatkan nilai gizi bahan makanan 

menjadi lebih tinggi dari gizi asalnya, karena mikroba 

akan memecah komponen kompleks menjadi zat yang 

lebih sederhana (Dwidjoseputro, 2003). 

Fermentasi pakan adalah proses pengolahan 

pakan dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme 

secara terkontrol untuk meningkatkan keawetan pakan 

dengan diproduksinya asam dan alkohol, menghasilkan 

produk dengan karakteristik rasa dan aroma yang khas, 

menghasilkan pakan dengan mutu dan nilai yang lebih 

baik. Proses fermentasi dalam pengolahan pakan 

mempunyai beberapa keuntungan, antara lain proses 

fermentasi dapat dilakukan pada kondisi pH normal, 

memerlukan konsumsi energi yang relatif rendah karena 

dilakukan pada suhu normal, modal atau biaya operasi 
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untuk proses fermentasi umumnya rendah dan teknologi 

fermentasi telah berkembang dengan baik (Hutkins, 

2006). 

Faktor yang mempengaruhi fermentasi yaitu 

konsentrasi garam yang berhubungan dengan pengaturan 

ketersediaan air untuk kebutuhan mikroba, kondisi suhu 

untuk menentukan bakteri yang akan tumbuh dan 

ketersediaan oksigen yang diatur sesuai dengan sifat dari 

mikroba yang akan digunakan (Rif’an, 2009). 

Peningkatan kadar air selama fermentasi disebabkan 

aktifitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. 

Mikroorganisme menggunakan karbohidrat sebagai 

sumber energi yang terlebih dahulu dipecah menjadi 

glukosa dan pada proses tersebut juga dihasilkan molekul 

air serta CO2. Perubahan kadar serat kasar setelah 

fermentasi terjadi pada bekatul yang meningkat selama 

fermentasi berlangsung dan meningkatnya kadar serat 

tersebut disebabkan oleh pertumbuhan bakteri (miselia 

kapang) yang mengandung serat serta hilangnya 

sejumlah padatan lain (Nur, 2006). 

 

2.3. Microbacter alfalfa 

Microbacter alfalfa (MA-11) merupakan hasil 

kolaborasi antara bakteri Rhizobium seperti Azotobacter 

spp. pada akar tanaman alfalfa dengan bakteri pencerna 

pada rumen sapi antara lain bakteri selulosa (Bacteriodes 

succinogenes, Ruminicoccus flavefaciens, Ruminicoccus 

albus, Cillobacterium cellulosolvens), hemiselulosa 

(Butyrivibrio fibriosolven, Bacteriodes ruminicola) dan 
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amilosa (Bacteriodes amylophilus, Butyrivibrio 

fibrisolvens, Bacteroides ruminicola, Streptococcus 

bovis). Komposisi bakteri yang terkandung pada MA-11 

tersebut mampu merombak material organik maupun 

memfermentasi suatu bahan pakan ternak secara anaerob 

dalam waktu ±12 jam (Widiasmadi, 2007). 

Tanaman alfalfa (Medicago sativa L) termasuk 

tanaman leguminosa perenial yang juga berkembang 

secara luas sebagai pakan ternak dan merupakan tanaman 

tahunan yang dapat tumbuh kembali setelah pemotongan 

(defoliasi). Pertumbuhan akar tanaman alfalfa dapat 

mencapai 4,5 m, memerlukan drainase, tingkat kesuburan 

tanah yang baik dan pH ±6,5. Alfalfa mampu beradaptasi 

pada daerah kering dengan curah hujan 200 mm/tahun 

atau daerah basah 2500 mm/tahun. Tanaman alfalfa 

ditampilkan pada Gambar 8. 

 
Gambar 8. Tanaman Alfalfa (Radovic, 

 Sokolovic dan Marovic, 

 2009) 

 

 Azotobacter spp. adalah bakteri penambat 

nitrogen yang hidup bebas sehingga tidak membentuk 

hubungan simbiotik dengan tanaman. Azotobacter 

mempunyai laju respirasi yang paling tinggi, anggota 



15 
 

genus ini bersifat mesofilik, artinya mampu tumbuh pada 

suhu sekitar 30oC. Kerapatan bakteri ini di dalam tanah 

berkisar 103 – 106 sel per gram tanah. Selain kemampuan 

menambat nitrogen, Azotobacter tersebut juga mampu 

menghasilkan metabolis lain yang bermanfaat bagi 

tanaman (Nurlitasari, Cholis dan Soejosopoetro, 2013). 

 Bakteri penambat nitrogen adalah kelompok 

bakteri yang mampu mengikat nitrogen (N2) bebas di 

udara dan mereduksinya menjadi senyawa amonia (NH4) 

serta ion nitrat (NO3). Kelompok bakteri ini bersimbiosis 

dengan tanaman jenis kacang-kacangan dan polong-

polongan untuk membentuk suatu simbiosis mutualisme 

berupa bintil akar. Secara umum kelompok bakteri ini 

dikenal dengan istilah Rhizobia termasuk di dalamnya 

bakteri Rhizobium, Mesorhizobium dan Sinorhizobium 

(Wedhastri, 2002). 

 

2.4. Sistem Pencernaan Ruminansia 

Pencernaan pada ternak ruminansia merupakan 

proses yang kompleks, karena melibatkan interaksi 

dinamis antara makanan, mikroba dan hewan. Proses 

pencernaan pada ruminansia secara mekanis terjadi di 

mulut, fermentasi oleh mikroba di rumen dan hidrolisis 

oleh enzim pencernaan di abomasum. Sistem fermentasi 

di dalam lambung ruminansia terjadi pada sepertiga dari 

alat pencernaannya, hal ini memberikan keuntungan pada 

produk fermentasi yang dilanjutkan ke usus dalam bentuk 

yang lebih mudah diserap. Namun ada pula 

kekurangannya, yakni banyak energi yang terbuang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
http://id.wikipedia.org/wiki/Nitrogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Udara
http://id.wikipedia.org/wiki/Simbiosis
http://id.wikipedia.org/wiki/Kacang
http://id.wikipedia.org/wiki/Simbiosis_mutualisme
http://id.wikipedia.org/wiki/Bintil_akar
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rhizobium&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesorhizobium&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinorhizobium&action=edit&redlink=1
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seperti CH4 sebanyak 6 – 8% dan panas fermentasi 4 – 

6% (Jayanegara, Tjakradidjaja dan Sutardi, 2006). 

 Sistem pencernaan ruminansia terdiri dari mulut, 

esophagus, rumen (retikulum, omasum, abomasum), usus 

halus (duodenum, ileum, jejunum), usus besar (colon, 

caecum) dan rectum (Soeharsono, 2010). Proses 

pencernaan dimulai dari tahap merenggut rumput dengan 

gigi seri dan ditelan untuk sementara disimpan dalam 

rumen. Makanan yang berada dalam rumen dan 

retikulum akan dicerna oleh sejumlah mikroba yang ada 

dalam rumen. Pakan yang telah ditelan dimuntahkan 

kembali dan kemudian dikunyah (regurgitasi) serta 

dicampur dengan air liur (saliva) sewaktu sapi tersebut 

dalam keadaan istirahat. Proses fermentasi dalam rumen 

dipengaruhi oleh kondisi dalam rumen yang anaerob, 

tekanan osmose pada rumen yang mirip tekanan darah, 

temperatur rumen konstan, pH 6,8 yang dipertahankan 

oleh adanya absorpsi asam lemak, amonia serta saliva 

(Wijaya, 2008). 

 Ternak ruminansia di dalam rumennya mampu 

mencerna dan memanfaatkan serat, namun pemberian 

pakan berserat tinggi pada sapi perah juga perlu dibatasi 

karena kapasitas rumen juga terbatas. Pemberian pakan 

berserat dalam jumlah besar yang berasal dari pakan 

hijauan dapat menurukan tingkat konsumsi BK maupun 

nutrisi yang diperlukan sapi perah untuk berproduksi, 

sebaliknya serat yang terlalu rendah akan mengubah 

produk metabolisme rumen yang pada akhirnya akan 

berpengaruh terhadap kadar lemak susu (Pangestu, 

2003). Peran mikroba di dalam rumen selain membantu 



17 
 

proses pencernaan serat kasar juga mensintesis protein 

dan vitamin B12. Selain itu mikroba juga mempunyai 

peran penting dalam keseimbangan nutrisi, yaitu dalam 

proses pencernaan karbohidrat dan protein kompleks oleh 

enzim sakarolitik dan proteolitik (Jumaldi, 2002). 

 

2.5. Konsumsi Pakan 

Konsumsi BK pakan yang bermutu baik dapat 

mencapai 3,5% dari BB, sedangkan konsumsi pakan 

bermutu rendah atau terbatas hanya 2% dari BB. 

Semakin tinggi tingkat kecernaan pakan akan 

meningkatkan konsumsi pakan sehingga jumlah nutrisi 

yang digunakan untuk produksi juga akan meningkat 

(Hartadi dkk., 2005). 

Pemberian pakan yang baik adalah pakan yang 

mengandung rasio antara BK hijauan dan konsentrat 

sebanyak 60:40. Porsi hijauan pakan dalam ransum 

ruminansia mencapai angka 40 – 80% dari total BK yang 

diberikan dari BB, sedangkan kebutuhan pokok konsumsi 

hijauan sapi perah setiap hari sekitar 10% dari BB 

(Hidayat, 2001). 

 

2.6.  Kecernaan in vivo 

 Kecernaan pakan ditetapkan berdasarkan jumlah 

bahan pakan yang dimakan dikurangi jumlah feses yang 

dikeluarkan, demikian juga dengan nutrisi yang tercerna. 

Penetapan kecernaan secara in vivo pada periode 

pendahuluan terlebih dahulu kandang pengamatan 
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dibersihkan dari pakan dan feses, kemudian ternak 

ditimbang berat badannya dan dihitung jumlah kebutuhan 

pakan (feed intake). Ternak diberi pakan hijauan yang 

sudah dipotong-potong dan pakan konsentrat. Pakan 

diberikan sebanyak 3% dari bobot badan, sedangkan air 

diberikan secara ad-libitum. Pakan diberikan antara pukul 

08.00 – 09.00 WIB dan pukul 15.00 – 16.00 WIB. Cara 

pengambilan sampel feses diusahakan tidak tercampur 

dengan urine, selanjutnya feses dihomogenkan dengan 

mixer dan diambil 100 gr serta dikeringkan di bawah 

sinar matahari. Setelah semua sampel feses terkumpul 

dan ditimbang beratnya lalu dioven dengan suhu 55oC. 

Kemudian digiling serta dilakukan analisis proksimat 

(Zakariah, 2012). 

Peningkatan kecernaan disebabkan karena 

meningkatnya populasi bakteri di dalam rumen. 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 cenderung meningkat. 

Tinggi rendahnya kecernaan nutrisi pada ternak 

ruminansia tidak bergantung pada PK saja melainkan 

pada SK dan aktifitas mikroba rumen terutama bakteri 

pencerna (Nasih, Kusmartono dan Hartutik, 2012). 

 

2.7. Sapi Perah Peranakan Friesian Holstein 

 Sapi perah merupakan sapi yang dipelihara 

dengan tujuan utama sebagai penghasil susu. Jenis sapi 

perah paling banyak dibudidayakan di Indonesia adalah 
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Friesian Holstein (FH) yang berasal dari negara Belanda 

dan Peranakan Friesian Holstein (PFH) yang merupakan 

hasil persilangan dengan sapi lokal Indonesia. Klasifikasi 

sapi PFH adalah sebagai berikut (Sigit, 2004): 

Kingdom : Animalia 

Phlum : Chordata 

Class : Mamalia 

Ordo : Artiodactyla 

Family : Bovidae 

Genus : Bos 

Spesies : Bos Taurus 

 

 Sapi FH dan PFH memiliki ciri-ciri warna belang 

hitam dan putih, kaki bagian bawah dan ekor berwarna 

putih, tanduk pendek ke depan, dahi terdapat belang 

warna putih berbentuk segitiga, punggung melengkung 

ke atas, sifat jinak dan tidak tahan panas. Bobot badan 

sapi FH jantan mencapai ±850 kg, sedangkan betina 

mencapai ±625 kg dengan produksi susu sekitar 4.500 – 

5.500 L/ekor/laktasi. Ciri-ciri sapi PFH menyerupai FH 

tetapi ukuran tubuh lebih kecil dan produksi susu lebih 

rendah. Sapi perah PFH ditampilkan pada Gambar 6. 

 
 Gambar 9. Sapi Perah PFH (Mulyana, 

 2006) 
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 Sapi PFH mempunyai BB dan pertambahan bobot 

badan (PBB) yang tinggi. Rata-rata PBB pada sapi PFH 

yang belum lepas sapih mencapai ±0,625 kg/hari. Pada 

umur satu tahun PBB dapat mencapai ±1,0 kg/hari dan 

dapat mencapai BB 80 – 100 kg (Siregar, 2003). 

 

2.8. Produksi Susu 

 Produksi susu sapi perah sangat bervariasi, hal ini 

juga disebabkan oleh faktor seperti perubahan keadaan 

lingkungan, manajemen pakan, iklim dan kesehatan 

ternak. Suhu lingkungan yang ideal bagi ternak sapi 

perah adalah 15,5ºC karena pada kondisi suhu tersebut 

pencapaian produksi susu dapat optimal. Suhu kritis 

untuk ternak sapi perah FH maupun PFH adalah 27ºC 

(Hadisutanto, 2008). Kualitas fisik dan kimia susu sapi 

segar dipengaruhi oleh faktor bangsa sapi perah, pakan, 

sistem pemberian pakan, frekuensi pemerahan, metode 

pemerahan, perubahan musim dan periode laktasi. 

Kontaminasi bakteri dimulai setelah susu keluar dari 

ambing dan jumlah bakteri akan semakin meningkat pada 

jalur susu yang lebih panjang (Gustiani, 2009). 

Produksi susu sapi perah akan meningkat dengan 

cepat sampai puncak produksi sekitar 35 – 50 hari setelah 

melahirkan, kemudian susu yang dihasilkan akan 

mengalami penurunan rata-rata 2,5% per minggu. Lama 

laktasi sapi perah paling ideal adalah 305 hari atau sekitar 

10 bulan, jika masa laktasi sapi perah lebih singkat atau 

lebih panjang dari 10 bulan akan berakibat terhadap 
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produksi susu yang menurun pada masa laktasi 

berikutnya (Siregar, 2003). 

Sapi perah mencapai puncak produksi sekitar 3 – 

6 minggu setelah melahirkan, kemudian berangsur 

menurun. Produksi susu pada awal laktasi relatif rendah, 

kemudian sedikit demi sedikit meningkat sampai bulan 

kedua dan mencapai puncaknya pada bulan ketiga. 

Setelah melewati bulan ketiga produksi mulai menurun 

sampai masa kering. Produksi susu berkaitan dengan 

kondisi tubuh sapi perah. Kondisi tubuh menggambarkan 

cadangan lemak tubuh ternak yang digunakan untuk 

produktivitas selama pertumbuhan dan berproduksi 

(Firman, 2007). Produktivitas ternak merupakan hasil 

pengaruh genetik dan lingkungan terhadap produksi. 

Produktivitas dapat ditingkatkan melalui upaya perbaikan 

mutu genetik dengan meningkatkan frekuensi gen yang 

berhubungan dengan sifat reproduksi, pertumbuhan dan 

produksi serta upaya memberi kondisi lingkungan yang 

dibutuhkan bagi penampilan maksimal dari potensi 

genetik yang dimiliki (Setyaningsih, 2009). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal             

15 September – 3 November 2014 di Peternakan Sapi 

Perah Dusun Rejomulyo, Desa Sugihwaras, Kecamatan 

Ngancar, Kabupaten Kediri dan pada tanggal                   

5 November – 5 Desember 2014 di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Ternak 

 Penelitian ini menggunakan 10 ekor sapi perah 

laktasi jenis Peranakan Friesian Holstein (PFH) dengan 

rataan bobot badan 392±34,26 kg dan umur            

6±1,17 tahun. Data monitoring sapi perah disajikan pada 

Lampiran 1. 

 

3.2.2. Kandang dan Peralatan 

 Kandang sapi perah yang digunakan pada 

penelitian ini adalah jenis kandang stall yang terbagi 

menjadi 2 kandang masing-masing berukuran panjang  

15 m, lebar 5 m dan  tinggi 5 m dengan kapasitas 

tampung ternak sebanyak 6 ekor per kandang. Kandang 

dilengkapi tempat pakan ternak atau palungan berukuran 
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2x1x1 m dengan kapasitas ±50 kg untuk pakan hijauan, 

tempat pakan konsentrat berukuran 0,5x1x1 m dan juga 

digunakan sebagai tempat air untuk minum ternak 

dengan kapasitas ±20 L. 

 Peralatan yang digunakan pada penelitian ini 

antara lain timbangan, mesin chopper, terpal, drum, 

plastik, garu sorok, sekop, timba, sapu lidi, sikat, 

baskom, sarung tangan, sendok makan, pita ukur, gelas 

ukur dan milk can. 

 

3.2.3. Pakan 

 Pakan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

pakan hijauan dan konsentrat yang difermentasi 

menggunakan starter Microbacter alfalfa (MA-11) dan 

pakan tanpa fermentasi. Jenis pakan hijauan yang 

digunakan yaitu tebon jagung (Zea mays) yang dipanen 

muda (jagung sayur) dan pakan konsentrat yang 

didatangkan dari UD. Sumber Pangan. Ransum pakan 

konsentrat terdiri dari pollar, bekatul, bungkil kelapa 

sawit, bungkil kedelai, roti, tepung mie, krecek kerupuk 

dan susu bubuk. 
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3.2.3.1. Pembuatan Pakan Hijauan Fermentasi 

Bahan yang digunakan: 

  Tebon jagung 100 kg 

  Cairan MA-11 350 ml 

  Bekatul  3 kg 

  Molases  1,5 L 

  Gula pasir  6 sendok makan 

  Air   20 L 

 

Cara pembuatan: 

1.  Menyiapkan alat dan bahan yang akan 

digunakan untuk fermentasi. 

2.  Melayukan 100 kg tebon jagung selama 

1 hari, kemudian di chopper (dipotong) 

±5 cm dan ditebar pada terpal yang 

sudah disediakan serta ditaburi 3 kg 

bekatul secara merata. 

3.  Mencampurkan 350 ml cairan MA-11,  

1,5 L molases, 6 sendok makan gula 

pasir dengan 20 L air. 

4.  Menyiramkan campuran tersebut secara 

merata. 

5.  Mengaduk bahan yang sudah tercampur, 

kemudian dimasukkan ke dalam drum 

dengan cara ditekan sampai keadaan 

anaerob.  

6.  Menutup rapat drum yang sudah terisi 

penuh dan diinkubasi selama 3 hari. 
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3.2.3.2. Pembuatan Pakan Konsentrat Fermentasi 

Bahan yang digunakan: 

  Konsentrat  100 kg 

  Cairan MA-11 80 ml 

  Molases  200 ml 

  Gula pasir  2 sendok makan 

  Air   20 L 

 

Cara pembuatan: 

1.  Menyiapkan alat dan bahan yang akan 

digunakan untuk fermentasi. 

2.  Menebar 100 kg konsentrat pada terpal 

yang sudah disediakan. 

3.  Mencampur 80 ml cairan MA-11, 200 ml 

molases, 2 sendok makan gula pasir 

dengan 20 L air. 

4.  Menyiramkan campuran tersebut secara 

merata. 

5.  Mengaduk bahan yang sudah tercampur, 

kemudian dimasukkan ke dalam drum 

dengan cara ditekan sampai keadaan 

anaerob. 

6.  Menutup rapat drum yang sudah terisi 

penuh dan diinkubasi selama 3 hari. 
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3.2.4. Pendugaan Bobot Badan Ternak 

 Pendugaan bobot badan (BB) ternak pada 

penelitian ini menggunakan rumus Schoorl (*Ind). 

Pengukuran BB dilakukan pada setiap periode dalam 

penelitian, hal ini bertujuan untuk mengetahui 

pertambahan bobot badan (PBB) ternak untuk 

menentukan pemberian pakan berdasarkan kebutuhan 

masing-masing per ekor sapi perah. Rumus pengukuran 

BB, sebagai berikut: 

 

 

3.2.5. Pemberian Pakan dan Minum 

 Pemberian pakan diberikan berdasarkan 

kebutuhan bahan kering (BK) sebanyak 4% dari BB 

ternak dengan rasio antara BK hijauan dan BK konsentrat 

60:40. Pakan hijauan diberikan 3 kali per hari yaitu pagi 

pukul 07.00 WIB, siang pukul 12.00 WIB dan sore pukul 

16.00 WIB. Pakan konsentrat diberikan 2 kali per hari, 

yaitu pagi pukul 05.00 WIB dan siang pukul 14.00 WIB. 

Air minum untuk ternak diberikan secara tidak terbatas 

(ad-libitum) Pemberian pakan hijauan dan konsentrat 

dihitung menggunakan rumus, sebagai berikut: 

BB ternak (kg) x 4% BK 

Rasio 

 Hijauan  = 60% x pemberian pakan hijauan 

 Konsentrat = 40% x pemberian pakan konsentrat 
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Konversi BK ke Bahan Segar 

 
 

3.3. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah percobaan in vivo dengan 2 perlakuan yang 

diujikan pada 5 ekor sapi PFH sebagai ulangan. 

Perlakuan pada penelitian ini, meliputi: 

P0 = Pakan hijauan dan konsentrat tanpa fermentasi 

  (rasio 60:40) 

P1 = Pakan hijauan dan konsentrat fermentasi 

  (rasio 60:40) 

 

Penelitian ini terbagi menjadi 3 periode pelaksanaan      

in vivo, meliputi: 

 Periode adaptasi (10 hari) untuk menentuan 

ternak melalui bobot badan, konsumsi pakan 

(palatabilitas), periode laktasi. 

 Periode pendahuluan (10 hari) untuk mengetahui 

perkembangan maupun respon positif ternak 

dengan pakan yang diberikan.  

 Periode koleksi data (30 hari) untuk pengumpulan 

data. 
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3.4. Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah: 

 Konsumsi (BK, BO dan PK) 

 Kecernaan in vivo (BK, BO dan PK) 

 Produksi susu 

 

3.4.1. Konsumsi Pakan dan Jumlah Feses 

Konsumsi pakan dan jumlah feses diukur 

dengan cara menghitung/menimbang jumlah 

pakan hijauan dan konsentrat yang diberikan pada 

ternak serta pakan yang tersisa dalam periode 

waktu 24 jam (mulai pukul 07.00 – 07.00 WIB 

pada hari berikutnya). Konsumsi pakan hijauan 

dan konsentrat dihitung menggunakan rumus, 

sebagai berikut: 

Konsumsi Pakan (kg) = ∑ pemberian pakan (kg)  

- ∑ sisa pakan (kg) 

 

Cara pengambilan sisa pakan, sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan peralatan yang akan 

digunakan untuk membersihkan tempat 

pakan atau palungan. 

2. Mengambil sisa pakan yang tidak dimakan 

oleh per ekor ternak sebanyak 10% untuk 

sampel kemudian dikeringkan 

menggunakan oven 55oC dan digiling 

menggunakan willey mill untuk dianalisis 

proksimat. 
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Pengukuran konsumsi (BK, BO dan PK) 

dihitung menggunakan rumus, sebagai berikut: 

Perhitungan Konsumsi BK 

∑ BK pemberian = ∑ pemberian pakan (kg) x       

    kandungan BK pemberian (%) 

∑ BK sisa = ∑ sisa pakan (kg) x kandungan 

    BK sisa (%) 

Konsumsi BK (kg/ekor/hari) = ∑ BK pemberian -  

   ∑ BK sisa 

 
Perhitungan Konsumsi BO 

∑ BO pemberian = ∑ pemberian pakan (kg) x 

    kandungan BK pemberian (%) 

     x kandungan BO pemberian (%) 

∑ BO sisa = ∑ sisa pakan (kg) x kandungan 

    BK sisa (%) 

    x kandungan BO sisa (%) 

Konsumsi BO (kg/ekor/hari) = ∑ BO pemberian - 

   ∑ BO sisa 

 
Perhitungan Konsumsi PK 

∑ PK pemberian = ∑ pemberian pakan (kg) x  

    kandungan BK pemberian (%) 

     x kandungan PK pemberian (%) 

∑ PK sisa = ∑ sisa pakan (kg) x kandungan 

    BK sisa (%) 

    x kandungan PK sisa (%) 

Konsumsi PK (kg/ekor/hari) = ∑ PK pemberian - 

   ∑ PK sisa 
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Pengukuran feses (BK, BO dan PK) 

dihitung menggunakan rumus, sebagai berikut: 

BK Feses = ∑ feses (kg) x kandungan BK feses (%) 

BO Feses = ∑ feses (kg) x kandungan BK feses (%) 

    x kandungan BO feses (%) 

PK Feses = ∑ feses (kg) x kandungan BK feses (%) 

    x kandungan PK feses (%) 

 

Cara pengambilan feses, sebagai berikut: 

1.  Mempersiapkan peralatan yang akan 

digunakan untuk membersihkan kandang 

dan tempat feses, apabila lantai kandang 

terkena urine dibersihkan menggunakan 

air dan digosok dengan sapu lidi. 

2.  Menampung feses sebanyak 10% dari 

feses yang dikeluarkan sapi perah per ekor 

per hari. 

3.  Mencampur feses yang sudah ditampung 

selama 10 hari terakhir. 

4.  Mengeringkan feses di bawah panas sinar 

matahari dan ditambahkan formalin agar 

tidak berjamur. 

5.  Mengambil feses ±200 gr untuk sampel, 

kemudian dikeringkan menggunakan oven 

55oC dan digiling untuk dianalisis 

proksimat. 
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3.4.2. Kecernaan in vivo 

  Pengukuran kecernaan secara in vivo (BK, 

BO dan PK) dihitung menggunakan rumus, 

sebagai berikut: 

 

 

3.4.3.  Pemerahan dan Produksi Susu 

Pengamatan produksi susu sapi perah 

yang diberi perlakuan pakan tanpa fermentasi dan 

pakan fermentasi menggunakan starter MA-11 

diukur dari hasil pemerahan 2 kali per hari pada 

pagi pukul 05.30 WIB dan sore pukul 14.30 WIB 

selama 30 hari koleksi data dari tanggal                

5 Oktober – 3 November 2014. 

 

3.5. Analisis Hasil 

 Analisis hasil dari data yang diperoleh dihitung 

rataan dan diuji homogenitas variannya, kemudian 

dianalisis menggunakan uji-t (independent sampel test) 

dengan rumus polled varian, sebagai berikut: 
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Keterangan: 

X1  = rata-rata sampel 1 

X2  = rata-rata sampel 2 

S1
2  = nilai varian 1 

S2
2 = nilai varian 2 

n1 = jumlah sampel 1 

n2  = jumlah sampel 2 

 

3.6. Batasan Istilah 

Sapi Perah : hewan yang memiliki kemampuan   

 secara genetik untuk menghasilkan susu 

 dalam jumlah dominan. 

Konsumsi : selisih antara jumlah pemberian pakan 

 dengan sisa pakan yang tidak 

 dimakan oleh ternak. 

Kecernaan : selisih antara jumlah konsumsi pakan 

 dengan feses yang dikeluarkan oleh 

 ternak. 

Produksi Susu : susu yang dihasilkan ternak sapi perah 

 melalui proses pemerahan pagi dan 

 sore hari. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Kandungan Nutrisi Pakan 

 Kandungan nutrisi pakan tanpa fermentasi (P0) 

dan pakan fermentasi menggunakan starter Microbacter 

alfalfa (MA-11) (P1) dianalisis proksimat di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Data Kandungan Nutrisi Pakan 

 
Sumber: Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

 Peternakan Universitas Brawijaya Malang (2014) 

 

 Hasil analisis proksimat pada Tabel 1. 

menunjukkan pakan yang digunakan pada penelitian 

secara umum mengalami peningkatan kandungan nutrisi. 

Peningkatan kandungan nutrisi pakan hijauan tebon 

jagung dari sebelum sampai sesudah difermentasi 

meliputi BK, PK dan LK, akan tetapi BO dan SK 

mengalami penurunan. BK meningkat sebanyak 10,38%, 

PK meningkat 1,07% dan LK meningkat 2,65%. Hal ini 

disebabkan MA-11 mampu menghasilkan enzim untuk 

memecah selulosa menjadi glukosa selama proses 

fermentasi. Menurut Hendritomo (2005), pemecahan 
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senyawa kompleks pada pakan yang dilakukan oleh 

bakteri dikarenakan aktivitas enzim lignoselulotik. Enzim 

ini dapat memecah ikatan lignin dengan selulosa, 

hemiselulosa dan amilosa. Perpecahan ikatan lignin 

tersebut secara langsung akan berakibat terhadap 

penurunan SK pada pakan yang difermentasi. Sesuai 

pernyataan Widayati (2006), mikroba dapat memecah 

komponen yang kompleks menjadi zat yang lebih 

sederhana selama proses fermentasi sehingga lebih 

mudah dicerna oleh ternak. Bakteri yang digunakan pada 

gilirannya mengalami pertumbuhan populasi yang 

berakibat pada penurunan kadar air yang terikat dalam 

pakan hijauan sehingga berdampak terhadap peningkatan 

BK. 

 Kandungan nutrisi pakan konsentrat yang 

mengalami peningkatan dari sebelum sampai sesudah 

difermentasi yaitu PK dan BO, selain itu BK, SK dan LK 

mengalami penurunan. PK meningkat sebanyak 0,70% 

dan BO meningkat 0,34%. Peningkatan tersebut 

disebabkan oleh meningkatnya jumlah biomasa mikroba. 

Menurut Anggorodi (2004), mikroba proteolitik mampu 

menghasilkan enzim protease yang akan merombak 

protein. Perombakan protein diubah menjadi polipeptida 

selanjutnya menjadi peptida sederhana dan dirombak 

menjadi asam amino yang akan dimanfaatkan oleh 

mikroba untuk berkembangbiak. Ditambahkan oleh 

Wuryantoro (2000), jumlah koloni mikroba merupakan 

sumber protein tunggal selama fermentasi dan secara 

tidak langsung dapat meningkatkan PK. 
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 Hasil perhitungan BK dan PK per bahan pakan 

konsentrat yang digunakan pada penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kontribusi BK dan PK per Bahan Pakan  

    Penyusun Konsentrat 

 
Sumber: 1) Hartadi dkk. (2004), 2) BBPP Batu Malang (2014) 

 

 Tinggi rendahnya kandungan PK pakan 

konsentrat pada penelitian ini karena tingginya proporsi 

bahan penyusun konsentrat yang mengandung PK rendah 

dan rendahnya proporsi bahan pakan yang mengandung 

PK tinggi. Proporsi bekatul di dalam pakan konsentrat 

sebesar 40% akan tetapi memiliki PK rendah yaitu 7,6%. 

Menurut Hartadi dkk. (2004), kandungan nutrisi bekatul 

yang terdiri dari kulit biji, dedak halus padi kampung 

dengan kadar SK 23 – 27% memiliki BK 86,0% dan PK 

7,6%. 

 

4.2. Konsumsi (BK, BO dan PK) Pakan Sapi Perah 

 Pemberian pakan tanpa fermentasi (P0) dan pakan 

yang difermentasi menggunakan starter Microbacter 

alfalfa (MA-11) (P1) berdasarkan kebutuhan BK sebanyak 
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4% dari BB sapi perah dengan rasio antara BK hijauan 

dan BK konsentrat 60:40 diperoleh hasil rataan 

Konsumsi BK yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rataan Konsumsi BK Pakan Sapi Perah antar 

     Perlakuan 

 
Keterangan: Notasi berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata 

       (P<0,05) 

 

 Hasil analisis uji-t konsumsi BK, BO dan PK 

pakan antar perlakuan disajikan pada Lampiran 5. Hasil 

rataan konsumsi BK pakan hijauan menunjukkan P1 

(9,47 kg/ekor/hari) secara nyata lebih tinggi dari P0 (8,76 

kg/ekor/hari) dan konsumsi BK pakan konsentrat P1 

(5,55 kg/ekor/hari) secara nyata lebih rendah dari P0 

(5,96 kg/ekor/hari). 

 

Tabel 4. Rataan Konsumsi BO Pakan Sapi Perah antar 

     Perlakuan 

 
Keterangan: Notasi berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata 

       (P<0,05) 

 

 Hasil rataan konsumsi BO pakan hijauan 

menunjukkan P1 (8,47 kg/ekor/hari) cenderung lebih 

tinggi dari P0 (8,00 kg/ekor/hari) dan konsumsi BO pakan 

konsentrat P1 (5,09 kg/ekor/hari) secara nyata lebih 

rendah dari P0 (5,44 kg/ekor/hari). 
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Tabel 5. Rataan Konsumsi PK Pakan Sapi Perah antar 

     Perlakuan 

 
Keterangan: Notasi berbeda menunjukkan adanya perbedaan nyata 

       (P<0,05) 

 

 Hasil rataan konsumsi PK pakan hijauan 

menunjukkan P1 (0,86 kg/ekor/hari) secara nyata lebih 

tinggi dari P0 (0,70 kg/ekor/hari) dan konsumsi PK pakan 

konsentrat P1 (0,47 kg/ekor/hari) cenderung sama dengan 

P0 (0,47 kg/ekor/hari). 

 Rataan konsumsi BK, BO dan PK pakan hijauan 

P1 yang lebih tinggi dari P0 dikarenakan pemberian pakan 

hijauan yang difermentasi menggunakan MA-11 (P1) 

dapat meningkatkan nilai palatabilitas ternak dari pada 

pakan hijauan tanpa fermentasi (P0). Rataan konsumsi 

BK, BO dan PK pakan konsentrat P1 yang lebih rendah 

dari P0 dikarenakan pemberian pakan konsentrat yang 

difermentasi menggunakan MA-11 (P1) lebih efisien dari 

pada pakan konsentrat tanpa fermentasi (P0). Menurut 

Hidayat (2001), pakan merupakan salah satu aspek yang 

menentukan tinggi rendahnya produksi dan pertumbuhan 

ternak. Faktor yang mempengaruhi efisiensi penggunaan 

pakan ternak adalah jenis ternak, nilai palatabilitas dan 

metode pemeliharaan. Pemberian pakan yang baik adalah 

pakan yang mengandung rasio antara BK hijauan dan 

konsentrat sebanyak 60:40. Porsi hijauan pakan dalam 

ransum ruminansia mencapai angka 40 – 80% dari total 

BK yang diberikan dari BB, sedangkan kebutuhan pokok 
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konsumsi hijauan sapi perah setiap hari sekitar 10% dari 

BB. 

 Adanya perbedaan yang nyata dikarenakan MA-11 

mampu meningkatkan konsumsi dan nilai nutrisi yang 

terkandung di dalam pakan, sehingga nutrisi yang 

dibutuhkan oleh sapi perah juga lebih cepat terpenuhi. 

Menurut Kukuh (2010), pada penelitian suatu pakan 

ternak ruminansia yang difermentasi, namun dengan 

menggunakan kultur bakteri lain seperti Effective 

Microorganism-4 (EM4) dapat meningkatnya konsumsi 

diduga karena pengaruh penambahan mikroorganisme 

kedalam lambung ternak yang semakin banyak, sehingga 

aktifitas kerja pencernnan juga meningkat. EM4 

mengandung Lactobacilli sp yang dapat membantu 

memperbaiki keadaan mikroba dalam saluran pencernaan 

sebagai mikroorganisme alami, sehingga memberikan 

pengaruh yang menguntungkan melalui produksi asam 

organik dan dapat menghambat kerja bakteri patogen. 

 

4.3. Kecernaan secara in vivo (BK, BO dan PK) Pakan 

Sapi Perah 

 Kecernaan BK, BO dan PK pakan sapi perah 

yang diberi pakan tanpa fermentasi (P0) dan pakan yang 

difermentasi menggunakan starter Microbacter alfalfa 

(MA-11) (P1) diperoleh hasil rataan yang dapat dilihat 

pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Rataan Kecernaan BK, BO dan PK Pakan Sapi 

    Perah antar Perlakuan 

 
 

 Hasil analisis uji-t kecernaan BK, BO dan PK 

pakan antar perlakuan disajikan pada Lampiran 7. Hasil 

rataan kecernaan BK menunjukan P1 (45,38%) cenderung 

lebih rendah dari P0 (52,09%), kecernaan BO P1 (51,83%) 

cenderung lebih rendah dari P0 (57,21%) dan kecernaan 

PK P1 (41,39%) cenderung lebih tinggi dari P0 (37,28%). 

 Rataan kecernaan BK dan BO P1 yang cenderung 

lebih rendah dari P0 dikarenakan zat yang terkandung 

pada pakan yang difermentasi menggunakan MA-11 (P1) 

sebagian sudah terurai akibat proses fermentasi dari pada 

pakan tanpa fermentasi (P0), sehingga lebih dapat 

meningkatkan daya cerna dan lebih mudah diserap oleh 

tubuh ternak untuk pertumbuhan dan berproduksi. Sesuai 

pernyataan Laksmiwati (2004), dekomposer merupakan 

kumpulan mikroorganisme mikroba probiolitik, 

selulolitik, lignolitik, lipolitik dan amilolitik serta 

nitrogen fiksasi non simbiosis yang mampu menguraikan 

bahan organik kompleks di dalam pakan menjadi bahan-

bahan yang lebih sederhana. 

 Rataan kecernaan PK P1 yang cenderung lebih 

tinggi dari P0 dikarenakan kandungan protein pada pakan 

yang difermentasi menggunakan MA-11 (P1) dapat 

tercerna dengan optimal dari pada pakan tanpa fermentasi 

(P0). Sesuai pernyataan Broderick (2003), peningkatan 
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kadar protein dalam pakan akan diikuti dengan kecernaan 

PK yang lebih tinggi sebagai akibat meningkatnya 

asupan protein yang dapat dicerna. Meningkatnya 

kecernaan diperkirakan memberi peluang adanya 

tambahan asupan nutrisi yang akan digunakan sapi perah 

untuk menghasilkan susu. Ditambahkan NRC (2001), 

kebutuhan PK sapi perah untuk memproduksi susu        

10 L/ekor/hari adalah 12,4 – 12,9%. 

 Adanya perbedaan yang tidak nyata pada 

kecernaan BK, BO dan PK dikarenakan kandungan 

nutrisi pakan dari sebelum sampai sesudah difermentasi 

menggunakan MA-11 masih relatif sama. Menurut Nasih 

(2012), peningkatan kecernaan disebabkan karena 

meningkatnya populasi bakteri pada rumen. Tinggi 

rendahnya kecernaan nutrisi pada ternak ruminansia tidak 

bergantung pada PK saja melainkan pada SK dan 

aktifitas mikroba rumen terutama bakteri pencerna.  

 

4.4. Produksi Susu Sapi Perah 

 Produksi susu sapi perah Peranakan Friesian 

Holstein (PFH) yang diberi pakan tanpa fermentasi (P0) 

dan pakan yang difermentasi menggunakan starter 

Microbacter alfalfa     (MA-11) (P1) diperoleh hasil rataan 

yang dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rataan Produksi Susu Sapi Perah antar  

    Perlakuan 
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 Hasil analisis uji-t produksi susu sapi perah antar 

perlakuan disajikan pada     Lampiran 9. Hasil rataan 

produksi susu sapi perah menunjukkan P1                   

(9,92 L/ekor/hari) cenderung sama dengan P0 (9,83 

L/ekor/hari) hanya selisih 0,1 L. Hal ini memberikan nilai 

positif bahwa MA-11 merupakan sumber mikroba yang 

mampu meningkatkan produksi susu serta konsumsi 

pakan sapi perah dengan didukung adanya data konsumsi 

BK pakan hijauan dan konsentrat yang lebih tinggi pada 

sapi perah yang diberi pakan fermentasi menggunakan  

MA-11 P1 (15,02 kg/ekor/hari) dari pada P0               

(14,72 kg/ekor/hari). 

 Adanya perbedaan yang tidak nyata pada 

produksi susu tersebut dikarenakan pengaruh umur, 

periode laktasi dan bulan laktasi sapi perah yang tidak 

jauh berbeda pada setiap perlakuan. Menurut 

Hadisusanto (2008), produksi susu sapi perah sangat 

bervariasi, hal ini juga disebabkan oleh faktor seperti 

perubahan keadaan lingkungan, manajemen pakan, iklim 

dan kesehatan ternak. Ditambahkan oleh Firman (2007), 

produksi susu pada awal laktasi relatif rendah, kemudian 

sedikit meningkat sampai bulan kedua dan mencapai 

puncaknya pada bulan ketiga. Setelah melewati bulan 

ketiga produksi mulai menurun sampai periode kering. 

 Berdasarkan kebutuhan BK sebanyak 4% dari BB 

sapi perah dengan rasio antara BK hijauan dan BK 

konsentrat 60:40 menunjukkan kecernaan BK pakan sapi 

perah yang fermentasi menggunakan MA-11 (P1) sebesar 

45,38% dengan produksi susu (P1) yang dihasilkan 

sebanyak 9,92 L/ekor/hari. Menurut NRC (2001), 
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konsumsi BK dari bobot badan direkomendasikan 2,25 – 

4,32% dari BB sapi perah dan setiap kilogram konsumsi 

BK akan mendukung produksi susu sekitar 2 –             

2,4 L/ekor/hari dengan tingkat kecernaan BK 52 – 75%. 

Hal ini kurang sesuai dengan hasil penelitian dikarenakan 

kecernaan BK yang masih lebih rendah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, 

bahwa: 

 Pemberian pakan fermentasi menggunakan starter 

Microbacter alfalfa (MA-11) berpengaruh 

terhadap konsumsi BK pakan hijauan dan 

konsentrat, konsumsi BO pakan konsentrat, 

konsumsi PK pakan hijauan akan tetapi tidak 

berpengaruh terhadap kecernaan BK, BO dan PK 

serta produksi susu pada sapi perah Peranakan 

Friesian Holstein (PFH). 

 Pemberian pakan fermentasi berdasarkan 

kebutuhan BK sebanyak 4% dari BB ternak 

dengan rasio antara BK hijauan dan BK 

konsentrat 60:40 menunjukkan hasil rataan 

konsumsi BK pakan sebesar 15,02 kg/ekor/hari, 

kecernaan BK pakan 45,38% dan produksi susu  

9,92 L/ekor/hari. 

 

5.2. Saran 

 Pada penelitian pemberian pakan fermentasi 

menggunakan starter Microbacter alfalfa (MA-11) 

disarankan BK konsentrat dengan rasio yang lebih tinggi, 

karena pada rasio 40% tidak berpengaruh pada kecernaan 

dan produksi susu. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data Monitoring Sapi Perah antar  

           Perlakuan 

 

Tabel 8. Data Monitoring Sapi Perah 

 
Sumber: Peternakan Sapi Perah Dsn. Rejomulyo, Ds. Sugihwaras, 

  Kec. Ngancar, Kab. Kediri (2014) 

 

Perhitungan data umur sapi perah: 
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Perhitungan data periode laktasi sapi perah: 
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Lampiran 2. Data Pendugaan Bobot Badan Sapi  

           Perah antar Perlakuan 

 

Tabel 9. Data Pendugaan Bobot Badan Sapi Perah 

 
 

Perhitungan data LD awal sapi perah: 
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Perhitungan data BB awal sapi perah: 

 
 

Perhitungan data LD akhir sapi perah: 

 
 

Perhitungan data BB akhir sapi perah: 
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Lampiran 3. Analisis Proksimat Feses Sapi Perah 

 

Tabel 10. Data Kandungan Nutrisi Feses Sapi Perah 

 
Sumber: Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

 Peternakan Universitas Brawijaya Malang (2014) 
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Lampiran 4. Data Konsumsi (BK, BO dan PK) Pakan antar Perlakuan 

 

Tabel 11. Rataan Konsumsi BK Pakan Hijauan (kg/ekor/hari) tanpa Fermentasi 
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Tabel 12. Rataan Konsumsi BK Pakan Hijauan (kg/ekor/hari) Fermentasi 
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Tabel 13. Rataan Konsumsi BK Pakan Konsentrat (kg/ekor/hari) tanpa Fermentasi 
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Tabel 14. Rataan Konsumsi BK Pakan Konsentrat (kg/ekor/hari) Fermentasi 
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Tabel 15. Rataan Konsumsi BO Pakan Hijauan (kg/ekor/hari) tanpa Fermentasi 
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Tabel 16. Rataan Konsumsi BO Pakan Hijauan (kg/ekor/hari) Fermentasi 
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Tabel 17. Rataan Konsumsi BO Pakan Konsentrat (kg/ekor/hari) tanpa Fermentasi 
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Tabel 18. Rataan Konsumsi BO Pakan Konsentrat (kg/ekor/hari) Fermentasi 
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Tabel 19. Rataan Konsumsi PK Pakan Hijauan (kg/ekor/hari) tanpa Fermentasi 
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Tabel 20. Rataan Konsumsi PK Pakan Hijauan (kg/ekor/hari) Fermentasi 
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Tabel 21. Rataan Konsumsi PK Pakan Konsentrat (kg/ekor/hari) tanpa Fermentasi 
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Tabel 22. Rataan Konsumsi PK Pakan Konsentrat (kg/ekor/hari) Fermentasi 
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Lampiran 5. Analisis Statistik Konsumsi (BK, BO dan 

            PK) Pakan antar Perlakuan 

 

Tabel 23. Analisis Statistik Konsumsi BK Pakan Hijauan 

      antar Perlakuan 

 
 

Perhitungan uji-t konsumsi BK pakan hijauan antar 

perlakuan: 

 
 

Kesimpulan 

Karena t hitung (2,09) > t tabel (1,86), maka H0 ditolak dan 

H1 diterima. Konsumsi BK pakan hijauan sapi perah yang 

diberi pakan tanpa fermentasi (P0) dan pakan fermentasi 

(P1) berbeda nyata. 
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Tabel 24. Analisis Statistik Konsumsi BK Pakan  

      Konsentrat antar Perlakuan 

 
 

Perhitungan uji-t konsumsi BK pakan konsentrat antar 

perlakuan: 

 
 

Kesimpulan 

Karena t hitung (3,52) > t tabel (1,86), maka H0 ditolak dan 

H1 diterima. Konsumsi BK pakan konsentrat sapi perah 

yang diberi pakan tanpa fermentasi (P0) dan pakan 

fermentasi (P1) berbeda nyata. 
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Tabel 25. Analisis Statistik Konsumsi BO Pakan Hijauan 

      antar Perlakuan 

 
 

Perhitungan uji-t konsumsi BO pakan hijauan antar 

perlakuan: 

 
 

Kesimpulan 

Karena t hitung (1,55) < t tabel (1,86), maka H0 diterima dan 

H1 ditolak. Konsumsi BO pakan hijauan sapi perah yang 

diberi pakan tanpa fermentasi (P0) dan pakan fermentasi 

(P1) tidak berbeda nyata. 
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Tabel 26. Analisis Statistik Konsumsi BO Pakan  

      Konsentrat antar Perlakuan 

 
 

Perhitungan uji-t konsumsi BO pakan konsentrat antar 

perlakuan: 

 
 

Kesimpulan 

Karena t hitung (3,34) > t tabel (1,86), maka H0 ditolak dan 

H1 diterima. Konsumsi BO pakan konsentrat sapi perah 

yang diberi pakan tanpa fermentasi (P0) dan pakan 

fermentasi (P1) berbeda nyata. 
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Tabel 27. Analisis Statistik Konsumsi PK Pakan Hijauan 

      antar Perlakuan 

 
 

Perhitungan uji-t konsumsi PK pakan hijauan antar 

perlakuan: 

 
 

Kesimpulan 

Karena t hitung (5,27) > t tabel (1,86), maka H0 ditolak dan 

H1 diterima. Konsumsi PK pakan hijauan sapi perah yang 

diberi pakan tanpa fermentasi (P0) dan pakan fermentasi 

(P1) berbeda nyata. 
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Tabel 28. Analisis Statistik Konsumsi PK Pakan  

      Konsentrat antar Perlakuan 

 
 

Perhitungan uji-t konsumsi PK pakan konsentrat antar 

perlakuan: 

 
 

Kesimpulan 

Karena t hitung (0,73) < t tabel (1,86), maka H0 ditolak dan 

H1 diterima. Konsumsi PK pakan konsentrat sapi perah 

yang diberi pakan tanpa fermentasi (P0) dan pakan 

fermentasi (P1) tidak berbeda nyata. 
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Lampiran 6. Data Kecernaan secara in vivo (BK, BO dan PK) Pakan antar 

Perlakuan 

 

Tabel 29. Rataan Kecernaan BK (%) Pakan tanpa Fermentasi 
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Tabel 30. Rataan Kecernaan BK (%) Pakan Fermentasi 
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Tabel 31. Rataan Kecernaan BO (%) Pakan tanpa Fermentasi 
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Tabel 32. Rataan Kecernaan BO (%) Pakan Fermentasi 
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Tabel 33. Rataan Kecernaan PK (%) Pakan tanpa Fermentasi 
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Tabel 34. Rataan Kecernaan PK (%) Pakan Fermentasi 
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Lampiran 7. Analisis Statistik Kecernaan secara 

  in vivo (BK, BO dan PK) Pakan antar 

  Perlakuan 

 

Tabel 35. Analisis Statistik Kecernaan BK Pakan antar 

       Perlakuan 

 
 

Perhitungan uji-t kecernaan BK pakan antar perlakuan: 

 
 

Kesimpulan 

Karena t hitung (1,80) < t tabel (1,86), maka H0 diterima dan 

H1 ditolak. Kecernaan BK pakan sapi perah yang diberi 

pakan tanpa fermentasi (P0) dan pakan perlakuan (P1) 

tidak berbeda nyata. 
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Tabel 36. Analisis Statistik Kecernaan BO Pakan antar 

Perlakuan 

 
 

Perhitungan uji-t kecernaan BO pakan antar perlakuan: 

 
 

Kesimpulan 

Karena t hitung (1,59) < t tabel (1,86), maka H0 diterima dan 

H1 ditolak. Kecernaan BO pakan pada sapi perah yang 

diberi pakan tanpa fermentasi (P0) dan pakan fermentasi 

(P1) tidak berbeda nyata. 
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Tabel 37. Analisis Statistik Kecernaan PK Pakan antar 

       Perlakuan 

 
 

Perhitungan uji-t kecernaan PK pakan antar perlakuan: 

 
 

Kesimpulan 

Karena t hitung (0,79) < t tabel (1,86), maka H0 ditolak dan 

H1 diterima. Kecernaan PK pakan pada sapi perah yang 

diberi pakan tanpa fermentasi (P0) dan pakan fermentasi 

(P1) tidak berbeda nyata. 





83 

 

Lampiran 8. Data Produksi Susu Sapi Perah antar Perlakuan 

 

Tabel 38. Rataan Produksi Susu (L/ekor/hari) Sapi Perah Pakan tanpa Fermentasi 
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Tabel 39. Rataan Produksi Susu (L/ekor/hari) Sapi Perah Pakan Fermentasi 
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Lampiran 9. Analisis Statistik Produksi Susu Sapi 

   Perah antar Perlakuan 

 

Tabel 40. Analisis Statistik Produksi Susu antar  

      Perlakuan 

 
 

Perhitungan uji-t produksi susu antar perlakuan: 

 
 

Kesimpulan 

Karena t hitung (0,05) < t tabel (1,86), maka H0 diterima dan 

H1 ditolak. Produksi susu sapi perah yang diberi pakan 

tanpa fermentasi (P0) dan pakan fermentasi (P1) tidak 

berbeda nyata. 
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Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian 

 

  
Gambar 10. Sapi Perah P0 Gambar 11. Sapi Perah P1 

 

  
Gambar 12. Pengukuran  Gambar 13. Alat dan Bahan  

          BB Ternak           Fermentasi 

 

  
Gambar 14. Pakan Hijauan Gambar 15. Tebon Jagung 

          Tebon Jagung           Fermentasi 
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Gambar 16. Ransum Pakan Gambar 17. Konsentrat 

          Konsentrat           Fermentasi 

 

  
Gambar 18. Pemberian  Gambar 19. Pengambilan  

          Minum            Feses 

   

  
Gambar 20. Analisis  Gambar 21. Pemerahan  

          Proksimat            Susu  
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