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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi 

 Lokasi penelitian dilaksanakan di “Agus Farm” yang 

berada di Dusun Beru Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota 

Batu. Desa Bumiaji terletak disebelah utara Kota Batu dengan 

luas wilayah ± 478,88 ha (± 9,1km²) pada ketinggian 900-

1400 m diatas permukaan laut (dpl) dengan suhu rata-rata 

harian berkisar antara 23 ºC dan curah hujan rata-rata 220 

mm/th.  

Borja et al. (2010) melaporkan bahwa, kelembaban 

dan suhu relatif dalam pemeliharaan kambing perah adalah 

81% untuk kelembaban dan 22,5 ºC – 28,1 ºC untuk suhu. 

Pada suhu di lokasi penelitian masih dalam zona nyaman atau 

comfort zone bagi ternak kambing pada suhu udara tersebut. 

Darmawan (2014) menyatakan bahwa, tempat memberikan 

pengaruh pada suhu dan kelembaban, ketika suhu udara lebih 

rendah maka tubuh akan terjadi kehilangan panas tubuh, 

selain itu semakin tinggi suatu tempat menyebabkan kadar 

oksigen semakin rendah sehingga laju pernafasan semakin 

cepat. 

4.2   Produksi Susu Kambing PE 

Produksi susu kambing PE selama penelitian yang 

diberi perlakuan Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

dapat 

dilihat pada Tabel 4 dan perhitungan produksi susu yang telah 

dikonversi ke ECM tertera pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. 
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Tabel 4. Rata-rata produksi susu kambing PE yang diberi 

Bregadium Goat Growth Nutrition
®
 

Perlakuan 
Produksi Susu 

(mL/ekor/hari) 

Produksi Susu  

(mL 

ECM/ekor/hari) 

P0  1019,04 ± 172,11
a
 1169,68 ± 195,31

a
 

P1  1083,96 ± 222,12
ab

 1316,37 ± 287,65
ab

 

P2  1248,86 ± 184,60
b
 1521,84 ± 311,97

b
 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan  yang nyata 

(P<0,05). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suplementasi 

Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

pada produksi susu 

kambing PE berbeda nyata (P<0,05). Rata-rata produksi susu 

mengalami peningkatan dari P0 hingga P2, hal ini 

menunjukkan bahwa peningkatan produksi susu kemungkinan 

disebabkan oleh adanya kandungan Zn dan Se yang ada pada 

Bregadium Goat Growth Nutrition
®
. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Rumetor et al. (2008) menyatakan bahwa, adanya 

interaksi dengan Zn vitamin E akan memperbaiki proses 

metabolisme rumen, karena kedua komponen ini berperan 

dalam metabolisme zat gizi. Hal ini berdampak pada 

meningkatnya ketersediaan prekursor dalam darah. Demikian 

pula pendapat Bell et al. (2006) juga menyatakan bahwa, 

vitamin E bersama mineral seperti Zn dan Se, berperan aktif 

dalam metabolisme dan ketersediaan zat gizi untuk produksi 

susu, serta dapat meningkatkan konsentrasi beberapa 

komponen lemak susu. 
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Menurut Kuchel dan Gregory (2006), kekurangan 

mineral makro dapat menyebabkan terjadinya penurunan 

produksi dan kualitas susu yang dihasilkan. Pemberian 

mineral makro yang cukup dalam ransum ternak perah dapat 

meningkatkan aktivitas mikroba rumen yang pada akhirnya 

akan meningkatkan metabolisme dari ternak sehingga 

produksi akan meningkat.  

 
Gambar 3. Rata-rata produksi susu kambing PE yang diberi 

suplemen Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

pada  P0, P1, dan P2 sebelum dan sesudah 

perlakuan (ml ECM/ekor/hari). 

Gambar 3 menunjukkan rata-rata produksi susu 

sebelum dan setelah perlakuan menunjukan perbedaan yang 

nyata (P<0,05). Produksi susu berkisar antara 1521,84 ± 

116,86 ml ECM/ekor/hari (suplementasi 20 ml) sebagai nilai 

tertinggi dan 1316,38 ± 142,50 ml ECM/ekor/hari
 

(suplementasi 10 ml) sebagai nilai terendah, dengan demikian 
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semakin tinggi suplementasi Bregadium Goat Growth 

Nutrition
® 

produksi susu semakin meningkat. 

4.3 Kualitas Susu Kambing PE 

Kualitas susu kambing PE yang diberi perlakuan 

Bregadium Goat Growth Nutrition
®
 dapat dilihat pada Tabel 

5. Pemberian Bregadium Goat Growth Nutrition
®
 

memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) pada kadar 

lemak, berat jenis dan TS (Total Solid) susu. Sedangkan pada 

protein, laktosa, dan solid non fat (SNF) tidak menunjukkan 

perbedaan nyata. 

Ljutovac et al. (2008) mengatakan bahwa produksi 

dan komposisi susu berbanding terbalik apabila produksi susu 

tinggi maka diikuti dengan penurunan komposisi susu, akan 

tetapi untuk kambing yang diberi Bregadium Goat Growth 

Nutrition
® 

komposisi kualitas susu yaitu lemak, protein, 

laktosa, berat jenis, SNF dan TS tidak menunjukan 

penurunan, sehingga ada kemungkinan pemberian Bregadium 

Goat Growth Nutrition
® 

berpengaruh pada sintesa susu. 

Menurut NRC (2001) untuk memacu pertumbuhan mikroba 

rumen maka pakan harus kecukupan mineral makro dan 

mikro, karena mineral akan berperan dalam optimalisasi 

bioproses rumen dan metabolisme pakan ternak, sehingga 

akan berpengaruh terhadap VFA (Vollatile Fatty Acid).  
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Tabel 5. Rata-rata kualitas susu kambing PE yang diberi 

Bregadium Goat Growth Nutrition
®
 

Kualitas Susu 
 Perlakuan  

P0  P1  P2  

Laktosa (%) 4,78 ± 0,28 5,00 ± 0,24 4.81 ± 0,35 

Protein (%) 2,81 ± 0,24 2,95 ± 0,21 2,83 ± 0,25 

Lemak (%) 4,60 ± 0,78
a 

5,49 ± 0,63
b
 5,66 ± 0,71

b
 

BJ  (gr/ml) 1,0262 ± 1,41
a
 1,0279 ± 1,45

b
 1,0286 ± 1,50

b
 

SNF (%) 8,43 ± 0,57 8,83 ± 0,49 7,98 ± 1,10 

Total Solid 13,00 ± 0,90
a
 14,31 ± 0,76

b
 13,64 ± 1,25

b
 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda pada baris yang sama 

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

4.4.1  Laktosa 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

suplementasi Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

pada kadar 

laktosa susu tidak berbeda nyata. Tabel 5 menunjukkan hasil 

pengukuran kadar laktosa susu tersebut tidak signifikan 

dengan meningkatnya suplementasi. 

Gambar 4 menunjukkan rata-rata laktosa susu 

sebelum dan setelah perlakuan mengalami peningkatan 

sebesar 0,17 % (P0), 0,26 % (P1), dan 0,43 % (P2). Hal ini 

menunjukkan bahwa suplementasi Bregadium Goat Growth 

Nutrition
® 

sebanyak 10 ml dan 20 ml perhari memberi 

perbedaan tidak nyata terhadap laktosa susu dibandingkan 

dengan perlakuan kontrol (P0). Kadar laktosa berkisar antara 

5,00 ± 0,24 % (suplementasi 10 ml) sebagai nilai tertinggi dan 
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4,81 ± 0,35 %
 
(suplementasi 20 ml) sebagai nilai terendah, 

dengan demikian suplementasi Bregadium Goat Growth 

Nutrition
®
 sebanyak 10 ml sudah dapat direspon oleh ternak. 

Didukung dengan pendapat Adawiah dkk. (2006), 

suplementasi mineral Cr dalam ransum ternak perah tidak 

meningkatkan kadar laktosa susu. Fungsi mineral kromium 

adalah meningkatkan kinerja insulin untuk memasok glukosa 

ke dalam sel. glukosa tersebut tidak dipakai untuk sintesis 

laktosa tetapi untuk menghasilkan energi atau disimpan 

sebagai glikogen. 

 
Gambar 4. Rata-rata laktosa susu kambing PE yang diberi 

suplemen Bregadium Goat Growth Nutrition
®
 

pada  P0, P1, dan P2 sebelum dan sesudah 

perlakuan (%).  

Peningkatan kadar laktosa dengan pemberian 

Bregadium Goat Growth Nutrition
®
 mengakibatkan 

komponen mineral dengan ukuran nano partikel dapat terserap 

dengan baik. Hal ini sesuai Adriani (2001) yang menyatakan, 

peningkatan kadar laktosa susu merupakan menifestasi 

meningkatnya aktivita mikroba dalam mencerna zat makanan 

sebagai akibatnya peningkatan level mineral dalam rumen. 
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Ca, P, dan Mg sangat penting dalam metabolisme dalam 

rumen. Hal yang sama juga dikemukakan Karcher, et.al 

(2006), bahwa mineral Ca, P. Mg, Mo pada level yang normal 

dalam rumen meningkatkan aktivitas mikroba dalam 

mencerna serat, terutama selulosa. 

Hal tersebut sama dengan pendapat Schmidt et al., 

(1974) yang menyatakan bahwa, laktosa merupakan salah satu 

komponen terbesar susu dan prekusor utamanya adalah 

glukosa darah. Pada kelenjar susu, molekul glukosa 

mengalami posporilasi dari bentuk glukosa 6-phosphat 

menjadi glukosa 1-phosphat. Glukosa 1-phosphat bersama 

uridin tripohosphat (UTP) membentuk glukosa diphosphat 

(UDP). UDP glukosa kemudian dikonversi menjadi UDP 

galaktosa. UDP glukosa bersama glukosa bebas membentuk 

laktosa dengan pembebasan UDP, selanjutnya sintesis laktosa 

dikatalisasi oleh enzim laktosa sintetase. Didukung dengan 

pendapat Ensminger (1993) bahwa, laktosa dibentuk dari satu 

molekul glukosa dan satu molekul galaktosa. 

4.4.2  Protein 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

suplementasi Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

pada kadar 

protein susu berbeda tidak nyata. Tabel 5 menunjukkan hasil 

pengukuran kadar protein susu tersebut tidak signifikan 

dengan meningkatnya suplementasi.  

Gambar 5 menunjukkan rata-rata laktosa susu 

sebelum dan setelah perlakuan mengalami peningkatan 

sebesar 0,07 % (P0), 0,17 % (P1), dan 0,17 % (P2). Hal ini 

menunjukkan bahwa suplementasi Bregadium Goat Growth 

Nutrition
® 

sebanyak 10 ml dan 20 ml perhari memberi 
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perbedaan tidak nyata terhadap protein susu dibandingkan 

dengan perlakuan kontrol (P0). Kadar protein berkisar antara 

2,95 ± 0,21 % (suplementasi mineral 10 ml) sebagai nilai 

tertinggi dan 2,81 ± 0,25 %
 
(suplementasi mineral 20 ml) 

sebagai nilai terendah, dengan demikian suplementasi 

Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

 sebanyak 10 ml sudah 

dapat direspon oleh ternak. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Rata-rata protein susu kambing PE yang diberi 

suplemen Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

pada  P0, P1, dan P2 sebelum dan sesudah 

perlakuan (%). 

Hasil analisis ragam menunjukan bahwa suplementasi 

Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

dapat meningkatkan 

kandungan protein susu namun tidak berbeda nyata. Dengan 

demikian protein berkorelasi negatif dengan produksi susu 

(Tabel 4). Hal ini sesuai dengan pendapat Mardalena (2014) 

bahwa, semakin tinggi produksi susu maka kadar protein susu 

akan semakin rendah karena kecepatan sintesis protein susu 

pada umumnya meningkat dengan kecepatan yang lebih 

lambat. 
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Kandungan protein susu dengan variasi 2,81 – 2,95 

tersebut masih berada dibawah Balai Penelitian Veteriner 

Bogor yaitu 3,6. Menurut Paulina et al. (2008) kandungan 

protein susu bervariasi tergantung dari bangsa, produksi susu, 

tingkat laktasi, kualitas dan kuantitas pakan. Faktor yang 

paling besar pengaruhnya adalah produksi susu. Semakin 

tinggi produksi susu, kadar protein susu akan semakin rendah 

karena kecepatan sintesis protein susu pada umumnya 

meningkat dengan kecepatan yang lebih lambat. 

Berbeda dengan pendapat Tillman et al (1998) bahwa 

peningkatan kadar protein susu tersebut diakibatkan oleh 

suplementasi Zn proteinat dapat mempercepat sintesa protein 

oleh mikroba melalui pengaktifan enzim-enzim mikroba. 

Mineral Zn berfungsi pada sintesis asam nukleat (DNA dan 

RNA) dan sintesis protein sehingga meningkatkan kadar 

protein susu dan produksi protein susu. 

4.4.3  Lemak 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

suplementasi Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

hypernano 

memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05). Tabel 5 

menunjukkan hasil pengukuran kadar lemak susu tersebut 

mengalami peningkatan secara signifikan dengan 

meningkatnya suplementasi.  

Hal ini menunjukkan bahwa suplementasi Bregadium 

Goat Growth Nutrition
® 

sebanyak 10 ml dan 20 ml perhari 

memberikan perbedaan yang nyata terhadap lemak susu 

dibandingkan dengan perlakuan kontrol (P0). Kadar lemak 

susu berkisar antara 5,49 ± 0,78
 
% (suplementasi 10 ml) 

sebagai nilai terendah dan 5,66 ± 0,71 %
 
(suplementasi 20 ml) 
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sebagai nilai tertinggi, dengan demikian suplementasi 

Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

sebanyak 10 ml sudah 

dapat direspon oleh ternak. 

 
Gambar 6. Rata-rata lemak susu kambing PE yang diberi 

suplemen Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

 

pada  P0, P1, dan P2 sebelum dan sesudah 

perlakuan (%). 

Kandungan lemak susu yang memiliki variasi diantara 

4,6 % - 5,49% telah memenuhi standar Balai Penelitian 

Veteriner (2008) lemak susu kambing yaitu sebesar 4,2 %. 

Menurut Tanuwiria dkk (2008) menyatakan bahwa kadar 

lemak susu dipengaruhi oleh serat pakan dan hasil 

metabolismenya berupa asetat. Ransum yang mengandung 

serat kasar tinggi akan banyak menghasilkan asam asetat yang 

merupakan prekursor sintesis de novo lemak susu di ambing. 

Lu et al. (2005) menambahkan bahwa serat pakan secara 
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kimiawi dapat digolongkan menjadi serat kasar, Neutral 

Detergent Fiber (NDF), Acid Detergent Fiber (ADF), Acid 

Detergent Lignin (ADL), selulosa dan hemiselulosa. 

Didukung pendapat Tillman et al. (1989). konsumsi serat 

kasar dan kandungan asam asetat dalam rumen tidak terdapat 

adanya perbedaan, sehingga menyebabkan kadar lemak susu 

tidak berbeda pula. Kadar lemak susu sangat tergantung pada 

kadar SK pakan dan produksi asam asetat. 

Menurut Ramadhan (2013) bahwa, kadar lemak susu 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi asam asetat dalam rumen, dalam hal ini adalah 

kinerja mikrobia rumen dalam memfermentasi serat kasar 

menjadi asam asetat. Hal tersebut didukung oleh pendapat 

Sudarmo (2008) yang menyatakan bahwa, mineral 

mempunyai peranan penting dalam meningkatkan aktivitas 

mikroba rumen. Zn dapat mempercepat sintesa protein oleh 

mikroba melalui pengaktifan enzim-enzim mikroba. Mineral 

Co berperan dalam sintesis vitamin B12. Mineral Cu dan Co 

bersama-sama dapat memperbaiki daya cerna serat kasar. 

Sulfur adalah salah satu unsur penting yang mempengaruhi 

proses fermentasi dalam rumen. 

Didukung dengan pendapat Aisyah (2009) 

menambahkan bahwa mikroba rumen dapat tumbuh optimal 

dan berfungsi optimal dengan enzim selulase yang 

dihasilkannya. Menurut Tyler and Ensminger (2006), sumber 

pembentukan lemak susu ada tiga yaitu glukosa, triasilgliserol 

dari bahan pakan atau asam lemak yang disintesis oleh 

kelenjar ambing. Memisi, et al. (2011) melaporkan bahwa 

semakin tinggi jumlah sel somatis maka kandungan lemak 

juga meningkat. 
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4.4.4  Berat Jenis 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

suplementasi Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

memberikan 

perbedaan yang nyata (P<0,05). Tabel 5 menunjukkan hasil 

pengukuran berat jenis susu tersebut mengalami peningkatan 

secara signifikan dengan meningkatnya suplementasi.  

 
Gambar 7.  Rata-rata berat jenis susu kambing PE yang 

diberi suplemen Bregadium Goat Growth 

Nutrition
® 

pada  P0, P1, dan P2 sebelum dan 

sesudah perlakuan (gr/ml). 

Hal ini menunjukkan bahwa suplementasi Bregadium 

Goat Growth Nutrition
® 

 sebanyak 10 ml dan 20 ml perhari 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat jenis susu 

dibandingkan dengan perlakuan kontrol (P0). Kadar berat jenis 

berkisar antara 1,0279 ± 1,45
 
g/mL (suplementasi 10 ml) 

sebagai nilai terendah dan 1,0286 ± 1,50
 
g/mL (suplementasi 

20 ml) sebagai nilai tertinggi, dengan demikian suplementasi 
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Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

 sebanyak 10 ml sudah 

dapat direspon oleh ternak. 

Menurut Fitriyanto et al. (2013), viskositas dan berat 

jenis merupakan sifat fisik susu yang dipengaruhi oleh 

komposisi susu, nilai protein dan lemak susu. Viskositas susu 

akan meningkat diikuti meningkatnya berat jenis susu. 

Semakin kental susu maka semakin banyak jumlah padatan 

didalam susu yang akan meningkatkan berat jenis susu. 

Tillman et al (1998) bahwa peningkatan kadar protein susu 

tersebut diakibatkan oleh suplementasi Zn proteinat dapat 

mempercepat sintesa protein oleh mikroba melalui 

pengaktifan enzim-enzim mikroba. Mineral Zn berfungsi pada 

sintesis asam nukleat (DNA dan RNA), dan sintesis protein 

sehingga meningkatkan kadar protein susu dan produksi 

protein susu. Didukung dengan pendapat Aisyah (2009) 

menambahkan, mikroba rumen dapat tumbuh optimal dan 

berfungsi optimal dengan enzim selulase yang dihasilkannya. 

Menurut Tyler and Ensminger (2006), sumber pembentukan 

lemak susu ada tiga yaitu glukosa, triasilgliserol dari bahan 

pakan atau asam lemak yang disintesis oleh kelenjar ambing. 

4.4.5  Solid Non Fat (SNF) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

suplementasi Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

 pada SNF 

susu berbeda tidak nyata. Tabel 5 menunjukkan hasil 

pengukuran kadar SNF susu tersebut tidak signifikan dengan 

meningkatnya suplementasi. 
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Gambar 8.  Rata-rata SNF susu kambing PE yang diberi 

suplemen Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

pada  P0, P1, dan P2 sebelum dan sesudah 

perlakuan (%). 

Gambar 8 menunjukkan rata-rata SNF susu sebelum 

dan setelah perlakuan mengalami peningkatan sebesar 0,42 % 

(P0), 0,49 % (P1), dan 0,29 % (P2). Hal ini menunjukkan 

bahwa suplementasi Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

sebanyak 10 ml dan 20 ml perhari memberi perbedaan tidak 

nyata terhadp SNF susu dibandingkan dengan perlakuan 

kontrol (P0). Kadar SNF susu berkisar antara 8,83 ± 0,49
 
 % 

(suplementasi 10 ml) sebagai nilai tertinggi dan 7,98 ± 1,10 %
 

(suplementasi 20 ml) sebagai nilai terendah, dengan demikian 

suplementasi Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

sebanyak 10 

ml sudah dapat direspon oleh ternak. 

Kadar bahan kering tanpa lemak (BKTL) susu 

kambing perah tidak nyata dipengaruhi oleh pemberian 

suplementasi Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

(Tabel 5). 

Kadar BKTL susu sangat tergantung pada kadar protein dan 

laktosa. Menurut Paulina et al. (2008) kandungan protein susu 

bervariasi tergantung dari bangsa, produksi susu, tingkat 
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laktasi, kualitas dan kuantitas pakan. Faktor yang paling besar 

pengaruhnya adalah produksi susu. Semakin tinggi produksi 

susu, kadar protein susu akan semakin rendah karena 

kecepatan sintesis protein susu pada umumnya meningkat 

dengan kecepatan yang lebih lambat. Didukung dengan 

pendapat Bath et al. (1985) menyatakan bahwa, produksi 

laktosa berpengaruh pada tekanan osmosis antara darah dan 

lumen susu. Tingginya tekanan osmotik pada lumen susu 

akibat produksi laktosa yang tinggi menyebabkan aliran air 

dari darah ke lumen susu sehingga produksi susu meningkat.  

4.4.6  Total Solid 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian 

suplementasi Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

memberikan 

perbedaan yang nyata (P<0,05). Tabel 5 menunjukkan hasil 

pengukuran kadar total solid susu tersebut mengalami 

peningkatan secara signifikan dengan meningkatnya 

suplementasi . 

 
Gambar 9. Rata-rata TS susu kambing PE yang diberi 

suplemen Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

pada  

P0, P1, dan P2 sebelum dan sesudah perlakuan (%). 
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  Hal ini menunjukkan bahwa suplementasi Bregadium 

Goat Growth Nutrition
® 

sebanyak 10 ml dan 20 ml perhari 

memberikan perbedaan yang nyata terhadap total solid susu 

dibandingkan dengan perlakuan kontrol (P0). Kadar total solid 

susu berkisar antara 14,31 ± 0,76 % (suplementasi 10ml) 

sebagai nilai tertinggi dan 13,64 ± 1,25 % (suplementasi 

20ml) sebagai nilai terendah., dengan demikian suplementasi 

Bregadium Goat Growth Nutrition
®
. 

Penyusun dari TS dalam susu adalah protein, lemak, 

laktosa, vitamin, dan meineral (Haeinlein, 2006). Pada hasil 

TS susu tidak berbeda nyata disebabkan oleh perbedaan 

produksi susu dan komponen penyusun komposisi susu yaitu 

kandungan lemak dan kandungan bahan kering tanpa lemak 

susu yang dihasilkan. Komposisi susu terdiri dari dua 

komponen yaitu air dan bahan kering, bahan kering susu 

terdiri dari dua komponen lagi yaitu lemak, dan bahan kering 

tanpa lemak (Suryahadi et al., 2003). Kandungan bahan 

kering susu tergantung pada zat-zat makanan yang 

dikonsumsi oleh ternak yang kemudian digunakan sebagai 

prekursor pembentukan bahan kering atau padatan di dalam 

susu (Bath et al., 1985). TS merupakan komponen susu yang 

terdiri dari kadar lemak dan SNF. Kandungan TS sangat 

tergantung pada kadar kedua komponen tersebut. Komponen 

susu relatif tidak berubah kecuali lemak susu. Demikian 

kandungan bahan kering susu juga tidak banyak berubah 

(Damron, 2003).  

Pada analisis ragam SNF dengan suplementasi 

Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

berbeda tidak nyata 

seiring meningkatnya suplementasi mineral, tapi pemberian 

Bregadium Goat Growth Nutrition
® 

 berpengaruh pada kadar 
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lemak susu. Hal tersebut membuat kadar TS mengalami  

peningkatan pada perlakuan P1 dan P2 dibandingkan perlakuan 

kontrol P0. Menurut Ramadhan (2013) bahwa, Kadar lemak 

susu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi asam asetat dalam rumen, dalam hal 

ini adalah kinerja mikrobia rumen dalam memfermentasi serat 

kasar menjadi asam asetat. Hal tersebut didukung oleh 

pendapat Sudarmo (2008) yang menyatakan bahwa, mineral 

mempunyai peranan penting dalam meningkatkan aktivitas 

mikroba rumen. Zn dapat mempercepat sintesa protein oleh 

mikroba melalui pengaktifan enzim-enzim mikroba. Mineral 

Co berperan dalam sintesis vitamin B12. Mineral Cu dan Co 

bersama-sama dapat memperbaiki daya cerna serat kasar. 

Sulfur adalah salah satu unsur penting yang mempengaruhi 

proses fermentasi dalam rumen. 

Kadar TS susu pada P1 dan P2 masih dalam jangkauan 

beberapa standar ada. Badan Standart Nasional (2011) 

menetapkan SNI TS yaitu minimal 11,00 %, sedangkan 

Standar Industi Pengolahan Susu IPS (2008) yaitu 10,50 – 

12,70 %. 

 


