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EFFECT OF PROBIOTICS ADDITION IN FEED ON BODY CONDITION 
SCORE (BCS), MILK PRODUCTION AND MILK FAT CONTENT 
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ABSTRACT 

This study was conducted  to evaluate the effect of 
probiotics addition in feed on BCS, milk production and milk fat 
content in Friesien Holstein crossbred cows. Material used in this 
study were 12 heads of crossbred lactating dairy cow and divided 
into two group treatments and six replications, namely : P0 (20 kg of 
Pennisetum purpureum + 4kg of cassava + 2 kg of bread waste + 6 kg 
of concentrate) and P1 (20 kg of Pennisetum purpureum + 4kg of 
cassava + 2kg of bread waste + 6 kg concentrate + 60 ml of 
probiotic). Parameters measured were : BCS, milk production and 
fat milk. Data were analyzed using  independent-t test. The results 
showed that the treatment effect on milk production and milk fat 
significant (P<0.5) and it keep the BCS ideal in the value ranging of 
2-3. It was concluded that the addition of probiotics in the diet has a 
positive effect on milk production and milk fat of Friesien Holstein 
Crossbred cows. 

 

Keywords:  Friesien Holstein crossbred cows, Probiotics, Body 
condition score, Milk production, Milk fat. 
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RINGKASAN 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober hingga 
November 2014 di peternakan sapi perah UD Lembu Makmur 
Jabung Kabupaten Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh penambahan probiotik ke dalam pakan 
terhadap Body Condition Score (BCS), produksi dan kandungan 
lemak susu sapi Peranakan Friesien Holstein (PFH). Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat menjadi acuan dan evaluasi pakan sapi perah 
khususnya PFH. 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi 
perah Peranakan Friesien Holstein periode laktasi sebanyak 12 ekor 
dengan kriteria umur 3-5 tahun pada bulan laktasi yang berbeda. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan 
pengambilan sampel secara purposive sampling.Pengambilan data 
primer dilakukan dengan pengamatan langsung di lapang dengan 
pengumpulan data BCS yang dilakukan dua kali pengukuran yaitu 
pada sebelum dan setelah dilakukannya penelitian. Pengumpulan 
data produksi susu dilakukan pencatatan produksi susu setiap hari 
pada pagi dan sore hari selama penelitian. Pengumpulan data 
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kandungan lemak susu dilakukan di Laboratorium Ternak Perah 
yang dilakukan dua kali pengukuran yaitu sebelum dan setelah 
dilakukannya penelitian. Sedangkan analisa kandungan zat pakan 
dilakukan di laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya.Data sekunder diperoleh dari hasil 
wawancara langsung kepada pemilik ternak mengenai recording 
ternak.Analisis data menggunakan uji t independent untuk 
membedakan dua perlakuan dengan enam kali ulangan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pakan yang 
ditambahkan probiotik menunjukkan perbedaan yang nyata 
(P<0,05) terhadap produksi dan kadar lemak susu. Rataan produksi 
susu dengan perlakuan tanpa penambahan probiotik (P0) sebesar 
16,100±2,388 sedangkan perlakuan penambahan probiotik (P1) 
sebesar 19,378±2,615. Rataan kadar lemak pada susu sapi perah 
dengan perlakuan tanpa penambahan probiotik (P0) sebesar 
3,920±0,622 sedangkan dengan perlakuan penambaha probiotik 
(P1) sebesar 4,520±0,212 dan menjaga nilai BCS sapi perah tetap 
ideal yaitu pada skor 2-3. Disimpulkan bahwa penambahan 
probiotik ke dalam pakan meningkatkan produksi dan kualitas susu 
khususnya kandungan lemak, dan menjaga nilai BCS tetap ideal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Bangsa ternak perah yang populer adalah jenis sapi perah 

Peranakan Friesien Holstein (PFH) yang merupakan hasil 

persilangan antara sapi Friesien Holstein (FH) dengan sapi lokal, 

dengan ciri-ciri yang hampir menyerupai FH tetapi produksi susu 

relatif lebih rendah. Sapi FH merupakan jenis sapi perah dengan 

kemampuan produksi susu tertinggi dibandingkan bangsa sapi perah 

lainya. Produksi susu sapi perah FH di negara asalnya mencapai 

6.000-8.000 liter/ekor/laktasi, di Inggris sekitar 35% dari total 

populasi sapi perah dapat mencapai 8.069 liter/ekor/laktasi, 

sedangkan produksi susu sapi FH di Indonesia hanya mencapai 3.660 

liter/ekor/laktasi dengan kadar lemak 3.65% (Susilorini, Sawitri dan 

Muhaerlin, 2008).  

Permintaan susu terus mengalami peningkatan, namun tidak 

diimbangi dengan tingkat pengetahuan peternak rakyat yang masih 

rendah dalam mengelola sapi perah.Data Direktorat Jendral 

Peternakan (2013) menjelaskan bahwa konsumsi susu segar tahun 

2011 sebesar 0,156 liter/kapita/tahun atau mengalami peningkatan 

sebesar 50% dibandingkan konsumsi tahun 2010 sebesar 0,104 

liter/kapita/tahun. Tahun 2011 secara nasional populasi sapi perah 

mengalami peningkatan 22,27% dibandingkan populasi tahun 

sebelumnya. Namun, peningkatan tersebut belum mampu mencukupi 

kebutuhan susu sapi nasional. Kebutuhan susu sapi hingga tahun 

2013 secara nasional sebanyak 3,2 juta ton, sedangkan produksi susu 

nasional baru mampu memenuhi 1,071 juta ton dan 2,51 juta ton 

dipenuhi melalui impor.Untuk itu perlu dilakukan suatu usaha untuk 

meningkatkan produktivitas sususapi perah yang dapat dilakukan 

dengan pemberian pakan yang berkualitas serta adanya manajemen 
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yang baik dalam menjalankan usahanya, hal ini akan berpengaruh 

terhadap perbaikan produktivitas susu sapi perah. 

Produksi dan komposisi air susu sapi perahFriesien Holstein 

dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya jenis ternak (ras/spesies) 

dan keturunannya (hereditas), tingkat laktasi umur ternak, infeksi 

atau peradangan pada ambing, pakan ternak lingkungan dan prosedur 

pemerahan susu (Saleh, 2005). Keseluruhan faktor-faktor ini dapat 

dibagi menjadi tiga bagian yaitu faktor-faktor yang ditimbulkan oleh 

genetik, lingkungan dan manajemen pakan. 

Secara umum pakan ternak ruminansia di Indonesia 

memiliki kualitas yang masih rendah.Kendala tersebut dapat diatasi 

antara lain dengan menambahkan suatu  feed additive ke dalam 

pakan konsentrat yang dapat meningkatkan kinerja fungsi rumen, 

salah satunya yaitu probiotik yang banyak mengandung bakteri 

selulolitik agar dapat memanfaatkan hijauan, limbah pertanian serta 

limbah industri secara efisien untuk menghasilkan produk ternak 

yang maksimal. Probiotik merupakan feed additiveberupa 

mikroorganisme hidup yang diberikan kepada ternak dalam media 

pembawa yang dapat meningkatkan keseimbangan dan fungsi 

pencernaan hewan, manipulasi mikroflora saluran pencernaan untuk 

tujuan peningkatan kesehatan serta produksi dan kualitas yang 

dihasilkan (Dian, Hartutik dan Marjuki, 2012).Probiotik probiss yang 

diberikan selama penelitian merupakan probiotik yang dihasilkan 

dan dikembangkan oleh PT Petrokimia Kayaku Gresik yang dapat 

digunakan untuk ternak ruminansia maupun non 

ruminansia.Probiotik ini terdiri dari kombinasi bakteri Bacillus 

subtilis, Bacillus megaterium dan Lactobacillus plantarum dengan 

jumlah bakteri atau TPC (Total Plate Count) yaitu 2,56x10
9
 cfu/unit 

(Hamid, Firnanda dan Arifin, 2010). 

Program pemberian pakan sapi laktasi yang baik dapat 

meminimalkan problem metabolik dan meningkatkan produksi susu 
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selama laktasi berikutnya perlu adanya perhatian. Produksi susu 

berkaitan dengan kondisi tubuh, sedangkan kondisi tubuh erat 

kaitannya dengan pemberian pakan. Penilaian kondisi tubuh dengan 

menggunakan sistem Body Condition Score (BCS).BCS adalah 

metode untuk memberi nilai kondisi tubuh ternak baik secara visual 

maupun dengan perabaan pada timbunan lemak tubuh dibawah kulit 

sekitar pangkal ekor, tulang punggung dan pinggul (Susilorini, 

Maylinda, Surjowardojo dan Suyadi, 2014).BCSdigunakan untuk 

mengevaluasi manajemen pemberian pakan dan membangun kondisi 

tubuh ternak selama berproduksi. Apabila saat laktasi BCS sapi ideal 

tercapai maka produksi susu akan optimum. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui nilai BCS, produksi dan lemak susu pada sapi 

perah yang ditambahkan suplemen probiotik dalam konsentrat, 

dengan harapan nantinya dapat digunakan sebagai bahan informasi 

bagi peternak untuk mendapatkan BCS yang tepat dan ideal sehingga 

produksi susu dapat mencapai maksimal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang timbul dari uraian di atas adalah 

bagaimana pengaruh penambahan probiotik ke dalam konsentrat 

terhadap BCS, produksi dan kandungan lemak susu pada sapi perah 

PFH di Peternakan Rakyat Jabung Malang. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan probiotik ke dalam 

konsentrat terhadap BCS. 

2. Mengetahui pengaruh penambahan probiotik ke dalam 

konsentrat terhadap produksi susu sapi perah PFH 
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3. Mengetahui pengaruh penambahan probiotik ke dalam 

konsentrat terhadap kandungan lemak susu sapi perah PFH 

 

1.4 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak, diantaranya: 

1. Sebagai bahan evaluasi sapi perah PFH periode laktasi untuk 

peternak. 

2. Sebagai bahan informasi dan acuan bagi peternak, maupun 

bagi pihak yang membutuhkan informasi tentang manfaat 

suplemen probiotik ke dalam konsentrat terhadap BCS, 

produksi dan kandungan lemak susu sapi perah PFH yang 

optimal bagi peternak. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Sapi perah dipelihara untuk menghasilkan produksi susu 

yang merupakan sumber pakan utama bagi semua hewan mamalia 

yang baru lahir dan menjadi bagian penting dari bahan makanan 

manusia.Permintaan susu terus mengalami peningkatan, namun 

tingkat pengetahuan peternak rakyat dalam mengelola sapi perah 

terutama dalam pemberian pakan yang berkualitas rendah, maka 

perlu ditambahkan suatu alternatif bahan pakan berupa probiotik. 

Bakteri gram positif yang terdapat dalam probiotik probiss 

memberikan keuntungan pada peningkatan efisiensi fermentasi dan 

stabilitas kondisi didalam isi rumenyang dapat meningkatkan kondisi 

kesehatan serta produksi.Terpenuhinya suatu pakan dapat 

memberikan ideal nya suatu BCS sapi perah sehingga produksi dan 

kualitas sususapi meningkat. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

1.6 Hipotesis  

H0 =  Penambahan suplemen probiotik ke dalam konsentrat 

berpengaruh terhadap BCS, produksi dan lemak sususapi 

perah peranakan Friesien Holstein(PFH). 

H1 =  Penambahan suplemen probiotik ke dalam konsentrat tidak 

berpengaruh terhadap BCS, produksi dan lemak susu sapi 

perah peranakan Friesien Holstein(PFH). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Perah Peranakan Friesien Holstein 

Peternakan sapi perah di Indonesia telah dimulai sejak abad 

ke-19 adalah dengan dimulainya impor sapi perah bangsa Ayrshire, 

Jersey dan Shorthorn dari Australia.Kemudian pada permulaan abad 

ke 20 disusul impor sapi perah FH dari negeri Belanda.Pada sekitar 

tahun 1957 diselingi dengan impor sapi perah Red Danish dari 

Denmark yang hasilnya tidak sesuai dengan lingkungan 

Indonesia.Peranakan sapi Red Danish yang tersisa terdapat di Pulau 

Madura (Sudono, 2005).Bangsa sapi ini pada awalnya tidak diseleksi 

kearah kemampuan untuk merumput. Produksi susunya banyak dan 

dimanfaatkan untuk pembuatan keju sehingga seleksi ke arah jumlah 

produksi susu menjadi prioritas utama. Sapi yang berwarna hitam 

putih ada juga FH yang berwarna merah dan putih sangat menonjol 

karena banyaknya jumlah produksi susu namun kadar lemaknya 

rendah (Blakely and Bade, 1994). 

Siregar (2001) menyatakan bahwa sapi FHbiasanya dapat 

mengkonsumsi pakan sebanyak 9 – 11 kg biji-bijian dan 13 kg hay 

dan umumnya minum dengan jumlah sekitar 112,5 liter setiap 

harinya. Sapi FH pada umumnya akan berproduksi selama 5-6 tahun, 

namun ada beberapa yang dapat memproduksi susu hingga mencapai 

umur 20 tahun. Ketika sapi-sapi FHsudah tidak berproduksi lagi, 

umumnya sapi tersebutakan dijadikan sapi pedaging.  

Menurut Sudono(2005) sapi perah peranakan Friesien 

Holstein (PFH) adalah sapi perah yang produksi susunya tertinggi 

dibandingkan dengan sapi perah lainnya, disamping itu kadar lemak 

susunya rendah. Bobot badan ideal betina dewasa mencapai 682 kg 

dan jantan dewasa bisa mencapai 1000 kg. Produksi susu sapi perah  

FH di Amerika Serikat rata-rata 7.245 kg per laktasi dengan kadar 
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lemak 3,65%. Sementara itu produksi rata-rata di Indonesia 10 

liter/ekor per hari atau kurang lebih 3.050 kg per laktasi. Bangsa sapi 

perah peranakan Friesien Holstein (PFH) baik diternakkan di daerah 

dengan ketinggian antara 750-1250 meter diatas permukaaan laut, 

dengan temperatur antara 15-26°C dan kelembaban diatas 55%. 

 

2.2 Produksi Susu 

 Susu merupakan salah satu produk peternakan yang cukup 

potensial, sebagai pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi 

masyarakat secara umum, susu dihasilkan oleh golongan mamalia 

(hewan menyusui). Seekor ternak berkategori penghasil susu yang 

baik, dilihat dari tingginya susu dihasilkan, produktivitas suatu 

populasi sapi perah salah satunya tercermin pada kemampuannya 

dalam menghasilkan produksi susu dalam kurun waaktu tertentu. 

Sapi perah dipelihara untuk menghasilkan produksi susu, ini 

berarti produktivitas sapi perah ditentukan oleh jumlah air susu yang 

dihasilkan. Susu adalah sumber makanan utama bagi semua hewan 

mamalia yang baru lahir dan dapat pula menjadi bagian penting dari 

bahan makanan manusia berapapun umurnya. Komposisinya yang 

mudah dicerna dengan kandungan protein, mineral dan vitamin yang 

tinggi menjadikan susu sebagai sumber bahan makanan yang 

essensial. Susu juga merupakan sumber makanan yang fleksibel yang 

dapat diukur kadar lemaknya, sehingga dapat memenuhi keinginan 

dan selera konsumen (Blakely dan Bade, 1994) 

Produksi susu seekor sapi biasanya berlangsung 305 hari. 

Diawali dengan volume yang relatif rendah, kemudian naik dan 

mencapai puncaknya pada bulan kedua hingga bulan ketiga laktasi. 

Produksi susu mulai turun dari bulan ketiga sampai dengan sapi 

dikeringkan (Klopcic, Hamoen dan Bewley, 2011). 
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Gambar2.Kurva Produksi Susu dengan Bulan Laktasi  

     (Klopcic et al., 2011) 

 

Pada Gambar 2.  Dapat dilihat bahwa sapi mencapai puncak 

produksi pada bulan kedua setelah melahirkan, kemudian berangsur-

angsur menurun. Produksi susu pada laktasi awal 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 (dry period) 

2.3 Faktor  yang  Mempengaruhi Produksi Air Susu 

Menurut Sudono(2005), produksi air susu yang dihasilkan 

bangsa sapi perah PFH tertinggi jika dibandingkan dengan bangsa-

bangsa sapi perah lainnya, baik di daerah beriklim sedang maupun  

di daerah tropis. Telah diketahui bahwa air susu yang banyak 

mengandung lemak akan banyak mengandung vitamin A dan D 

pervolume susu, karena vitamin-vitamin tersebut berhubungan 

dengan kadar lemak susu, bangsa sapi juga menentukan susunan 

kimia air susu yang dihasilkan. 

Saleh(2005) menyatakan bahwa produksi dan komposisi air 

susu sapi perah dipengaruhi oleh beberapa faktor misalnya jenis 

ternak (ras/spesies) dan keturunannya (hereditas), tingkat laktasi 

umur ternak, infeksi atau peradangan pada ambing, nutrisi atau 
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pakan ternak lingkungan dan prosedur pemerahan susu. Secara 

umum keseluruhan faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi tiga bagian 

yaitu faktor-faktor yang ditimbulkan oleh genetik, lingkungan dan 

manajemen pakan. 

 

2.3.1 Genetik 

Faktor genetik merupakan faktor-faktor individu yang 

diturunkan oleh orang tua kepada anaknya.Faktor genetik ini bersifat 

baka, tak berubah-ubah. Faktor ini sangat menentukan jumlah atau 

besarnya produksi susu dan komposisi air susu setiap masa laktasi. 

Oleh sebab itu kesanggupan untuk menghasilkan produksi air susu 

sangat tergantung pada keadaan genetik ternak yang bersangkutan 

Saleh (2005) menyatakan pada umumnya sapi yang berumur 5 - 6 

tahun sudah mempunyai produksi air susu yang tinggi tetapi hasil 

maksimum akan dicapai pada umur 8 - 10 tahun.  Umur ternak erat 

kaitannya dengan periode laktasi.Pada periode permulaan produksi 

air susu tinggi tetapi pada masa akhir laktasi produksi air susu 

menurun.  Selama periode laktasi kandungan protein susu secara 

umum mengalami kenaikan, sedangkan kandungan lemaknya mula-

mula menurun sampai bulan ketiga laktasi kemudian naik lagi. 

Komposisi air susu berubah pada tiap tingkat laktasi dimana 

perubahan yang terbesar terjadi pada saat permulaan dan terakhir 

periode laktasi. 

2.3.2 Lingkungan 

 Faktor lingkungan adalah faktor yang memberikan pengaruh 

cukup besar terhadap tingkat produksi. Diantara sekian banyak 

komponen faktor lingkungan yang paling nyata pengaruhnya 

terhadap sapi perah, terutama pada masa laktasi (produksi air susu) 

adalah suhu, yang selalu berkaitan erat dengan kelembaban (Firman, 

2010). 
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 Lebih lanjut, Saleh(2005) menyatakan pengaruh lingkungan 

terhadap produksi susu dan komposisi air susu dapat 

dikomplikasikan oleh faktor-faktor seperti nutrisi dan tahap laktasi, 

apabila faktor-faktor seperti ini dihilangkan maka memungkinkan 

untuk mengamati pengaruh musim dan suhu.  Biasanya pada musim 

hujan kandungan lemak susu akan meningkat sedangkan pada musim 

kemarau kandungan lemak susu lebih rendah. Produksi air susu yang 

dihasilkan pada kedua musim tersebut juga berbeda. Pada musim 

hujan produksi air susu dapat meningkat karena tersedianya pakan 

yang lebih banyak dari musim kemarau. Suhu dan kelembaban dapat 

mempengaruhi produksi air susu, dimana lingkungan dengan 

kelembaban yang tinggi dapat mempengaruhi timbulnya infeksi 

bakteri dan jamur penyebab mastitis. Pada suhu lingkungan yang 

tinggi terlihat jelas dapat menurunkan produksi air susu dimana 

ternak sapi menurunkan konsumsi pakan, tetapi belum jelas apakah 

suhu dapat mempengaruhi produksi air susu. 

2.3.3 Pakan 

Jenis pakan dapat mempengaruhi komposisi air susu. Pakan 

yang terlalu banyak konsentratnya akan menyebabkan kadar lemak 

susu rendah (Hidayat, Kuswaryan, Djaja dan Khaerani, 2006).  Jenis 

pakan dari rumput-rumputan akan menaikkan kandungan asam oleat 

sedangkan pakan berupa jagung atau gandum akan menaikkan asam 

butiratnya.  Pemberian pakan yang banyak pada seekor sapi yang 

kondisinya jelek pada waktu sapi itu dikeringkan dapat menaikkan 

hasil produksi air susu sebesar 10 - 30% (Huda, 2007).  Pemberian 

air adalah penting untuk produksi air susu, karena air susu 87% 

terdiri dari air dan 50% dari tubuh sapi terdiri dari air. Jumlah air 

yang dibutuhkan tergantung dari produksi air susu yang dihasilkan 

oleh seekor sapi, suhu sekeliling dan pakan yang diberikan.  

Perbandingan antara air susu yang dihasilkan dan air yang 
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dibutuhkan adalah 1 : 36.  Air yang dibutuhkan untuk tiap hari bagi 

seekor sapi berkisar 37 - 45 liter (Purba, 2006). 

 

2.4 Periode Laktasi 

Laktasi adalah masa sapi sedang menghasilkan susu antara 

waktu beranak dengan masa kering. Pada peternakan sapi perah, 

siklus reproduksi dimanipulasi dengan tujuan setiap ekor harus 

beranak setiap tahun dengan masa laktasi sekitar 10 bulan.Betina 

yang belum matang secara seksual belum memiliki kelenjar mammae 

yang berkembang namun secara struktural pembuluh mammae dan 

alveolinya tumbuh.Kelenjar mammae ini tumbuh dan berkembang 

selama terjadinya kebuntingan.Banyak hormon yang mempengaruhi 

hal ini namun estrogen dan progesteron adalah hormon yang paling 

berpengaruh.Kedua hormon itu diproduksi oleh ovarium dibawah 

pengaruh inisiasi dari Follicle Stimulating Hormone (FSH) dan 

Luteinizing Hormone (LH) yang dihasilkan oleh hipotalamus 

posterior.Sapi FH memiliki siklus reproduksi normal yaitu 21 hari. 

Sapi FH berahi selama 12 jam kemudian ovulasi tejadi menyusul 

terlihatnya tanda-tanda berahi tersebut. Lama kebuntingan yang 

normal pada sapi adalah 285 hari (Bayram, 2012). 

Produksi susu induk sapi perah periode laktasi sangatlah 

bervariasi. Hal ini disebabkan oleh perubahan keadaan lingkungan 

yang umumnya bersifat temporer seperti perubahan manajemen 

terutama pakan, iklim dan kesehatan sapi perah. Kondisi iklim di 

lokasi induk sapi perah dipelihara sangat berpengaruh terhadap 

kesehatan dan produksi susu. 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 Friesien Holland adalah 27ºC.Hadisutanto(2008)  

menyatakan ternak sapi perah Fries Holland yang berasal dari Eropa 

akan berproduksi optimal apabila kondisi suhu lingkungan berkisar 
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10º-21ºC, tetapi di Fiji dengan rataan suhu lingkungan 24,4ºC dan 

tingkat kelembaban relatif yang tinggi ternyata ternak sapi perah 

mengalami penurunan produksi. Ensminger dan Tyler(2006), 

menambahkan bahwa umur sapi yang semakin bertambah 

menyebabkan penurunan produksi secara perlahan, produksi susu 

pada laktasi pertama adalah 70%, laktasi kedua 80%, laktasi ketiga 

90%, laktasi keempat 95% dari produksi susu pada umur dewasa 

dengan selang beranak 12 bulan dan beranak pertama pada umur 2 

tahun.  

 

2.5  Manajemen Pemberian Pakan 

2.5.1 Sistem Pencernaan 

Ternak ruminansia mempunyai 4 lambung akan tetapi pada 

awal kelahiran abomasum mendominasi ukuran lambung. Seiring 

berkembangnya waktu, rumen, retikulum dan omasum 

berkembang.Ketika dewasa perkembangan rumen sangat pesat dan 

mencapai 80% dari ukuran lambung lainnya.Perkembangan rumen 

juga dipengaruhi oleh jenis pakan yang diberikan (Syawal, 2013). 

Ternakruminansia memiliki 4 bagian lambung  yaitu 

rumen,retikulum,omasum dan abomasum. Bagian lambung yang 

paling belakang disebut dengan lambung sejati karena pada bagian 

ini disekresikan enzim yang dapat membantu dalam proses 

pencernaan. Sedangkan ketiga lambung lainnya disebut lambung 

semu disebabkan tidak memiliki glandula (tanpa kelenjar) tanpa 

mukus yang dapat menghasilkan enzim pencernaan.Ruminansia 

mampu mencerna serat kasar dalam jumlah yang banyak disebabkan 

memiliki mikroorganisme pencerna serat pada bagian rumennya 

(Siregar, 2001). 
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2.5.2 Bahan Pakan 

Pakan diperlukan oleh sapi FH laktasi untuk kebutuhan 

hidup pokok dan produksi susu, jika jumlah dan mutu pakan yang 

diberikan kurang, maka hasil susunya tidak maksimal. Konsentrat 

lebih berpengaruh terhadap kadar berat jenis susu. Sementara itu, 

jika kadar nutrisi konsentrat yang digunakan cukup maka susu yang 

dihasilkan akan berkualitas. Pemberian rumput dihitung menurut 

bahan kering (BK), standar jumlah BK yang diberikan adalah 10% 

dari bobot badan. Kualitas rumput atau hijauan akan mempengaruhi 

kualitas susu yang dihasilkan, terutama kadar lemaknya 

(Sudono,dkk., 2003). 

Menurut Siregar(2001) pakan sapi perah yang ideal ditinjau 

dari segi biologis dan ekonomis, terdiri dari sejumlah hijauan dan 

konsentrat sebagai pakan tambahan. Pakan sapi perah yang hanya 

terdiri dari hijauan saja akan sulit untuk mencapai produksi yang 

tinggi, akan tetapi biaya pengadaan pakan akan relatif lebih murah 

sedangkan apabila hanya diberi pakan konsentrat saja, produksinya 

akan tinggi namun biaya pakannya relatif lebih mahal dan adanya 

kemungkinan terjadinya gangguan pencernaan yang menyebabkan 

sapi perah dipelihara ke arah penggemukan dimana penggemukan ini 

sangat bertentangan dengan efisiensi produksi susu. 

Bahan pakan yang diberikan pada ternak ruminansia di 

daerah tropis yang baik dengan imbangan antara hijauan dan 

konsentrat, untuk memperoleh pakan sapi FH yang murah dan 

memiliki tingkat konversi pakan yang baik, digunakan makanan 

hijauan sebanyak-banyaknya yaitu 60% dari bahan kering (BK) yang 

dibutuhkan, sedangkan sisanya merupakan konsentrat dengan kadar 

40% (Sudono, dkk., 2003). Perbandingan ini dapat diubah dengan 

mempertimbangkan kualitas hijauan yang terdapat pada daerah 

tersebut. 
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2.5.3 Pakan Hijauan 

Pakan hijauan adalah semua bahan pakan yang berasal dari 

tanaman ataupun tumbuhan berupa daun-daunan, terkadang termasuk 

batang, ranting dan bunga (Mega, 2012).  Menurut Sudono (2005) 

pemberian pakan pada ternak sebaiknya diberikan dalam keadaan 

segar.  Pemberian pakan hijauan dan konsentrat yang baik diberikan 

dengan perbandingan 60 : 40 (dalam bahan kering ransum) 

karenapakan hijauan yang berlebihan dapat menyebabkan 

peningkatan serat kasar sehingga pakan sulit dicerna. Sebaliknya, 

kurangnya pemberian konsentrat akan mengakibatkan kekurangan 

konsumsi protein yang dapat menurunkan kinerja reproduksi sapi 

induk. 

Rumput Gajah (Pennisetum purpureum)merupakan tanaman 

yang berdiri tegak, berakar dalam, dan tinggi dengan rimpang yang 

pendek. Tinggi maksimal mencapai 4 meter dengan diameter lebih 

dari 3 cm dan terdiri sampai 20 ruas/buku. Helai daun bergaris 

dengan dasar lebar ujungnya runcing. Secara vegetatif penanaman 

dilakukan baik dengan cara membagi rumpun akar dan bonggol 

maupun dengan stek batang. Jarak antar baris antara 50-200 cm pada 

daerah kering jarak akan semakin lebar. Jarak dalam baris bervariasi 

antara 50-100 cm. Pada musim hujan rumput gajah dipanen usia 40-

45 hari. Sedangkan pada musim kemarau berkisar 50-55 hari, lebih 

dari waktu tersebut nutrisi semakin turun dan batang semakin keras. 

Rumput gajah mengandung, BK 22 % ; PK 9% TDN 49% ; SK 

34.5% ; Ca 0.4% dan P 0.3% (Mega, 2012). 

 

2.5.4Konsentrat 

 Pakan penguat (konsentrat) adalah pakan yang mengandung 

serat kasar relatif rendah dan mudah dicerna.Bahan pakan penguat 

ini meliputi bahan pakan yang berasal dari biji-bijian seperti jagung 

giling, menir, dedak, katul, bungkil kelapa, tetes, dan berbagai umbi 
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(Laryska dan Nurhajati, 2013).Fungsi pakan penguat adalah 

meningkatkan dan memperkaya nilai gizi pada bahan pakanlain yang 

nilai gizinya rendah. Menurut Laryska dan Nurhajati (2013)makanan 

penguat atau konsentrat merupakan pakan dengan kandungan serat 

rendah dibawah 18 %  konsentrat dibedakan menjadi dua yaitu 

sumber protein dan energi. Disebut sumber protein apabila kadar 

protein 20 % atau lebih. Disebut sumber energi apabila kandungan 

protein dibawah 20 %. Nutrisi utama dari konsentrat berupa energi 

dan protein.Kadar nutrisi konsentrat untuk sapi perah pada berbagai 

kategori umur disajikan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1.KadarNutrisiKonsentratuntuksapiperah 

Sumber : Badan Standarisasi Nasional (2011) 

Ubi kayu atau singkong mengandung BETN yang sangat 

tinggi yaitu 91.01 - 94.00 persen yang terdiri atas 80 persen pati dan 

20 persen adalah gula-gula sederhana.  Pati dan gula-gula ini mudah 

dicerna oleh ternak sehingga dapat menghasilkan energi yang 

tinggi.Kandungan energi  metabolis ubi kayu setara dengan umbi-

umbian yang lain dan biji-bijian.  Nilai energi metabolis ubi kayu 

rata-rata 85 - 90 persen dari nilai energi bruto, sehingga ubi kayu 

merupakan sumber energi yang baik.Meskipun demikian ternyata ubi  

kayu mempunyai kelemahan apabila digunakan sebagai bahan pakan 

ternak yaitu berupa adanya zat anti nutrisi glukosida sianogenik.  

Kelemahan lainnya adalah kandungan protein yang sangat rendah 

dan bentuk fisik ubi kayu yang kurang mendukung untuk 

pengolahan.Kandungan protein ubi kayu sangat rendah yaitu 2 - 3 

persen (Purba, 2006) 
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2.6 Pemberian Pakan Sapi Perah Periode Laktasi 

Keberhasilan sistem pemberian pakan sapi perah periode 

laktasi dapat diketahui dan bagaimana pemberian pakan tersebut 

sesuai dengan status sapi sehingga sapi perah yang dipelihara 

mempunyai kesehatan yang optimal dan produksi susu yang sesuai 

dengan statusnya. Ada beberapa sistem pemberian pakan sapi perah 

periode laktasi, di antaranya forage system, grain system, mineral 

system, dan total mixed rations (Anonymus, 2008). 

Sistem pemberian pakan yang paling optimal adalah Total 

Mixed Rations (TMR) karena semua bahan pakan yang memiliki 

kandungan zat makanan yang dibutuhkan sapi perah dicampur dan 

diberikan secara bersamaan, hal tersebut membuat penggunaan 

waktu yang lebih efisien (Mega, 2012). Ketersediaan zat makanan 

untuk sapi perah sangat penting bagi kesehatan dan produksi 

susunya.Pakan sapi perah harus mengandung hijauan yang 

berkualitas baik, yaitu adanya keseimbangan antara sumber protein, 

vitamin, dan mineral.Sumber pakan tersebut sangat berguna bagi 

pertumbuhan, reproduksi, dan produksi sapi perah (Badan 

Standarisasi Nasional, 2011).Menurut Purba (2006) pakan harus 

diberikan dalam jumlah dan zat makanan yang sesuai dengan 

kebutuhan ternak tersebut sehingga dapat dicegah adanya defisiensi 

zat makanan pada sapi perah.Pemberian pakan pada sapi laktasi 

terdiri dari 2 fase, antara lain: 

 

2.6.1 Fase ke 1, laktasi awal (early lactation), 0–70 hari setelah 

beranak 

Produksi susu pada periode ini meningkat dengan cepat, 

puncak produksi susu dicapai pada 4-6 minggu setelah beranak. 

Konsumsi pakan pada fase ini tidak dapat memenuhi kebutuhan zat-

zat makanan (khususnya kebutuhan energi) untuk memproduksi 

susu, sehingga jaringan-jaringan tubuh dimobilisasi untuk memenuhi 
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kebutuhan. Penyesuaian sapi terhadap ransum laktasi pada fase ini 

merupakan cara manajemen yang penting. Pemberian konsentrat 

sebelum beranak perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan zat-

zat makanan yang meningkat dan meminimisasi problem tidak mau 

makan dan asidosis. Namun proporsi konsentrat yang berlebihan 

(lebih dari 60 % BK ransum) dapat menyebabkan asidosis dan kadar 

lemak yang rendah(Laryska dan Nurhajati, 2013). Tingkat serat kasar 

ransum tidak kurang dari 18 % ADF, 28 % NDF dan hijauan harus 

menyediakan minimal 21% NDF dari total ransum (Mega, 2012). 

Kebutuhan zat makanan yang tidak terpenuhi saat laktasi 

awal akan menyebabkan produksi puncak akan rendah dan dapat 

menyebabkan ketosis.Produksi puncak yang rendah dapat 

memprediksi bahwa produksi pada masa laktasi juga rendah. 

Pemberian konsentrat untuk dikonsumsi terlalu cepat atau terlalu 

tinggi dapat menyebabkan nafsu makan menurun, acidosis dan 

displaced abomasum(Laryska dan Nurhajati, 2013). 

Menurut (Purba, 2006)pemberian pakan pada fase ini 

bertujuan untuk mempertahankan produksi susu puncak selama 

mungkin. Pada fase ini konsumsi pakan mendekati maksimal 

sehingga sapi dapat menyediakan zat makanan yang dibutuhkan dan 

bobot badan dapat dipertahankan. Konsumsi konsentrat tidak 

melebihi 2,3 % bobot badan (dasar BK). Kualitas hijauan tinggi perlu 

disediakan, minimal konsumsi 1,5 % dari bobot badan (berbasis BK) 

untuk mempertahankan fungsi rumen dan kadar lemak susu yang 

normal. 

 

2.6.2 Fase ke 2, pertengahan–laktasi akhir, 140–305 hari 

setelah beranak 

Fase ini merupakan fase yang termudah untuk pengaturan. 

Produksi air susu pada periode ini menurun, sapi dalam keadaan 

bunting dan konsumsi zat makanan dengan mudah dapat dipenuhi 
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atau melebihi kebutuhan. Level pemberian konsentrat harus 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan produksi serta  mulai 

mengganti berat badan yang hilang selama laktasi awal. Sapi laktasi 

membutuhkan pakan yang lebih sedikit untuk mengganti 1 pound 

jaringan  tubuh daripada sapi kering. Sapi yang bobot badannya 

meningkat mendekati laktasi akhir lebih efisien dibandingkan sapi 

yang bobot badan meningkat mendekati masa kering (Anonymous, 

2008). 

Tujuan akhir sistem pemberian pakan sapi perah adalah 

terpenuhinya kebutuhan zat makanan yang optimal bagi setiap ekor 

sapi perah.Hal ini berarti bahwa sistem pemberian pakan dapat 

menyediakan zat makanan untuk sapi yang berproduksi tinggi dan 

dapat membatasi konsumsi zat makanan untuk sapi yang berproduksi 

rendah sehingga efisiensi pakan tetap terjaga.Sistem pemberian 

pakan yang baik adalah sistem pemberian pakan yang 

mengelompokkan sapi-sapi berdasarkan status produksinya dan 

dapat memberikan zat makanan yang sesuai dengan kebutuhan sapi 

pada tiap status produksi (Purba, 2006). 

 
Gambar 3. Grafik hubungan antara jumlah produksi, konsumsi  

 pakan dan nilai BCS (Klopcic et al., 2011) 

 Pada Gambar 3. nilai BCS dengan produksi susu sangat 

berhubungan, dimana pada saat laktasi awal nilai BCS sapi perah 3,0 

seiring berjalannya waktu produksi susu akan mengalami 

peningkatan hingga mencapai puncak produksi. Selama peningkatan 
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produksi susu, sapi perah diperhatikan kualitas dan kuantitas 

pakannya, maka nilai BCS akan tetap terjaga dalam nilai ideal, 

karena kebutuhan pokok ternak telah terpenuhi dan produksi susu 

akan optimal. Sebaliknya, apabila kebutuhan pokok belum terpenuhi 

maka nilai BCS sapi perah akan menurun dan akan berpengaruh pada 

produksi susu yang tidak dapat berproduksi secara optimal.  

 

2.7 Pemberian Air Minum 

Tubuh sapi terdiri dari 56-81% air. Air juga merupakan 

penyusun utama dari susu (Sudono, 2003). selain untuk hidup pokok, 

air minum juga dibutuhkan untuk proses pencernaan zat makanan, 

penyerapan zat makanan, dan transportasi zat makanan ke seluruh 

jaringan tubuh. Banyaknya air minum yang dikonsumsi sapi perah 

bergantung pada bobot badan, produksi susu, konsumsi bahan 

kering, temperatur dan kelembaban lingkungan, kualitas dan 

kuantitas air, temperatur air minum, serta kadar air pakan (Sudono, 

2003). 

Menurut Campbell dan Reece(2005) ada tiga sumber air 

yang diperoleh sapi perah.Pertama adalah air minum yang memiliki 

persentase 85% dari kebutuhan air sapi perah.Sumber kedua adalah 

air yang berasal dari bahan pakan.Air tersebut menyumbang 10-15% 

kebutuhan air sapi perah, dan yang terakhir adalah air hasil 

metabolisme dalam tubuh ternak. Air metabolisme ini menyumbang 

5-10% dari total kebutuhan air sapi perah. Meskipun demikian, air 

minum harus diberikan secara ad libitum, karena menurut Grant dan 

Keown (2006), pemberian air minum secara ad libitum dapat 

meningkatkan produksi susu sebanyak 2 liter/hari. 

 

2.8 BCS (Body Condition Score) 

 Sepanjang periode laktasi dan periode kering, sapi dewasa 

akan mengalami perubahan kondisi tubuh. Kondisi tubuh 
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menggambarkan cadangan lemak tubuh ternak. Cadangan lemak 

tubuh akan digunakan sapi periode laktasi pada saat tidak cukup 

mendapat energi untuk produksi susu, sehingga pemulihan kondisi 

tubuh saat periode kering penting untuk dijaga. 

BCS adalah metode untuk memberi nilai kondisi tubuh 

ternak baik secara visual maupun dengan perabaan pada timbunan 

lemak tubuh dibawah kulit sekitar pangkal ekor, tulang punggung 

dan pinggul (Susilorini, Sawitri dan Muhaerlin, 2008). BCS sangat 

penting dalam menunjang produksi susu, kesuburan, konsumsi pakan 

dan kesehatan ternak. Ternak yang kondisi tubuhnya sangat kurus 

memiliki cadangan lemak yang kurang, hal ini akan mengakibatkan 

rendahnya produksi susu diawal laktasi.  

 Mustaq and Qureshi (2009) menyatakan bahwa BCS 

mempunyai hubungan secara positif dengan protein dan lemak serta 

secara negatif dengan kandungan laktosa dan produksi susu 

berkurang saat BCS meningkat dengan mempercepat laktasi. 

Menurut Susilorini, Maylinda, Surjowardojo dan Suyadi (2014) 

meningkatnya BCS dari 2 ke 4 sangat berpengaruh terhadap 

peningkatan produksi susu, tetapi BCS berhubungan negatif dengan 

konsentrasi protein susu. BCS tidak memiliki hubungan dengan 

konsentrasi lemak susu. 

BCS  merupakan  salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  

tingkat  produksi  susu  sapi perah, semakin ideal nilai BCS sapi 

perah  pada  tiap  periode maka  akan berpengaruhterhadap produksi 

susunya (Klopcic et al., 2011). Nilai ideal BCS berdasarkan masa 

laktasi disajikan pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Nilai ideal BCS berdasarkan masa laktasi 
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Sumber : Klopcic et al., (2011) 

Anonymous (2001) menyatakan pentingnya BCS pada setiap periode 

laktasi sapi perah yaitu : 

1. Pra-calving (periode kering) 

kondisi sapi harus sesuai yaitu tidak gemuk, serta 

diperlukan penanganan periode kering yang tepat untuk 

mempersiapkan nutrisi yang cukup saat awal laktasi. 

2. Calving 

sapi tidak harus melahirkan pedet dalam kondisi lemak 

yang berlebihan, karenakondisi tersebut dapat menyebabkan 

penyakit hati berlemak atau ketosis danlebih rentan terhadap 

milk fever, mastitis, kepincangan dan infertilitas. 

3. Laktasi awal 

Sapi perah dengan kondisi dibawah stress membutuhkan 

pakan yang memadai untuk menghindari penurunan berat badan 

yang berlebihan. Kondisi tubuh sapi terlalu kurus dapat 

menyebabkan ketidaknyamanan dalam lingkungannya seperti 

kandang khusus. 

4. Laktasi 

Dalam periode ini, sapi perah sebaiknya tidak dalam 

kondisi defisit energi karena hal ini dapat menyebabkan 

kesuburan rendah. 
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 Pada sapi perah, BCS berkisar antara 1-5, penilaian ini 

berdasarkan timbunan lemak yang dirasakan pada saat 

perabaan.Nilai 1 adalah sapi-sapi yang sangat kurus dan 5 untuk 

sapi-sapi yang sangat gemuk. Diantara nilai-nilai utama itu terdapat 

nilai 0.25; 0,5; 0,75 untuk menggambarkan nilai yang berada 

diantaranya (Susilorini, dkk., 2014). Menurut Kellog (2010) kriteria 

BCS 1-5 pada sapi perah yaitu : 

1. Body condition score1 : terdapat rongga dalam di sekitar 

pangkal tulang ekor, pelvis dan short ribs tajam dan mudah 

dirasakan, tidak ada jaringan lemak di daerah pelvis dan 

lekukan mendalam di pinggang. 

 
Gambar 4. Nilai BCS 1 

2. Body condition score 2 : terdapat rongga dangkal di sekitar 

pangkal tulang ekor dengan beberapa jaringan lemak dan 

menutupi tulang pin, tulang pelvis mudah dirasakan, pada 

ujung short ribs dapat dirasakan permukaan bulat sedangkan 

bagian atas dapat dirasakan dengan sedikit tekanan dan 

terlihat lekukan di daerah pinggang. 

 
Gambar 5. Nilai BCS 2 
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3. Body condition score 3: tidak ada rongga di pangkal tulang 

ekor dan jaringan lemak mudah dirasakan di seluruh area, 

daerah pelvis dapat dirasakan dengan sedikit tekanan, 

jaringan dengan lapisan tebal menutupi bagian atas short ribs 

yang masih bisa dirasakan dengan tekanan dan lekukan 

rendah di daerah pinggang. 

 
Gambar 6. Nilai BCS 3 

4. Body condition score 4 :  lipatan jaringan lemak yang terlihat 

di sekitar pangkal tulang ekor dengan timbunan lemak yang 

menutupi tulang pin, tulang pelvis dapat dirasakan dengan 

tekanan kuat, short ribs tidak bisa lagi dirasakan dan tidak 

ada lekukan di daerah pinggang. 

 
Gambar 7. Nilai BCS 4 

5. Body condition score5 : pangkal tulang ekor tertutup di 

lapisan tebal jaringan lemak, tulang pelvis tidak dapat 

dirasakan bahkan dengan tekanan kuat dan short ribs ditutupi 

dengan lapisan tebal jaringan lemak. 
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Gambar 8. Nilai BCS 5 

 

2.9 Probiotik 

Probiotik merupakan organisme hidup yang mampu 

memberikan efek menguntungkan kesehatan inangnya apabila 

dikonsumsi dalam jumlah yang cukup.Probiotik didefinisikan 

sebagai mikroorganisme hidupyang digunakan sebagai pakan 

imbuhan dan dapat menguntungkaninangnya dengan meningkatkan 

keseimbangan mikroorganismepencernaannya (Fuller, 

1989).Probiotik dapat mengandung satu atausejumlah strain 

mikroorganisme dalam bentuk serbuk, tablet, granula ataupasta dan 

dapat diberikan kepada ternak secara langsung melalui mulut 

ataudicampur dengan air maupun pakan (Fuller, 1992). 

Beberapa probiotik diketahui dapat menghasilkan enzim 

pencernaanseperti amilase, protease dan lipase yang dapat 

meningkatkan konsentrasienzim pencernaan pada saluran pencernaan 

inang sehingga dapatmeningkatkan perombakan nutrient (Anggraeni, 

2009).Secara umum, terdapat beberapakarakteristik dan kriteria 

keamanan yang harus dimiliki oleh probiotik.Karakteristik dan 

kriteria yang aman dari probiotik yaitu: nontoksik dan non-

patogenik, mempunyai identifikasi taksonomi yang jelas, dapat hidup 

dalam spesies target, dapat bertahan, berkolonisasi 

danbermetabolisme secara aktif dalam target yang ditunjukkan 
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dengan tahanterhadap cairan pencernaan dan empedu, persisten 

dalam saluranpencernaan, menempel pada ephitelium atau mucus, 

berkompetisi dengan mikroflora inang, memproduksi senyawa anti 

mikroorganisme, antagonis terhadap pathogen, dapat mengubah 

respon imun, tidak berubah dan stabilpada waktu proses 

penyimpanan dan lapangan, bertahan hidup pada populasi yang 

tinggi, mempunyai sifat organoleptik yang baik (Anggraeni, 2009). 

Pengujian biosuplemen probiotik pada sapi perah 

memberikan kenaikan produksi susu mencapai 15% dari produksi 

normal per ekor per hari pada sapi PFH (Purba, 2006). Probiotik 

untuk sapi Biotek-BPPT telah memproduksi biosuplemen 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 dan daging mencapai 15-20%. 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 

1,5-2,5 kg per ton pakan konsentrat, sedangkan sapi potong 2-3 kg 

per ton pakan konsentrat. Saccharomyces cerevisiaemengontrol 

bakteri dalam saluran pencernaan sehingga mikroflora saluran 

pencernaan menjadi seimbang, merangsang produksi enzim yang 

diperlukan untuk pencernaan pakan sehingga memudahkan proses 

penyerapan zat nutrisi, merangsang peningkatan nafsu makan ternak 

sehingga dapat meningkatkan kesehatan ternak dan produksi susu 

maupun daging (Pamungkas dan Anggraeny, 2006). 

Sumber mikroba yang digunakan untuk probiotik biasanya 

berasal dari inangnya dan secara alami ada pada organ tersebut yang 

telah mengalami proses isolasi, identifikasi, seleksi, karakterisasi dan 

produksi. Sumber probiotik dapat berupa bakteri, khamir dan kapang 

atau kombinasi variasi diantaranya.Mikroba yang digunakan sebagai 
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probiotik harus mempunyai sifat non pathogen, tidak beracun, 

bersifat alami dan umum digunakan (Anggraeni, 2009). 

 

2.9.1 Lactobacillus plantarum 

 Lactobacillus plantarum adalah anggota luas dari genus 

Lactobacillus, biasanya ditemukan dalam banyak produk makanan 

fermentasi serta materi tanaman anaerobik. Klasifikasi Lactobacillus 

plantarum menurut (Anonymous, 2007) adalah sebagai berikut ; 

Kingdom :Bacteria 

Division :Firmicutes 

Class :Bacilli 

Order :Lactobacillales 

Family :Lactobacillaceae 

Genus :Lactobacillus 

2.9.2 Bacillus sp 

Bacillus sp merupakan organisme model yang utama antara 

bakteri Gram-positif untuk studi intensif pada biokimia, sporulasi 

dan bakteriofag. Klasifikasi Bacillus sp menurut (Anonymous, 2007) 

adalah sebagai berikut : 

Kingdom :Bacteria 

Division  :Firmicutes 

Class       : Bacilli 

Order       : Bacillales 

Family     : Bacillaceae 

Genus      : Bacillus 

 

2.9.2 Mekanisme Kerja Probiotik 

Probiotik merupakan zat aditif berupa mikroba hidup yang 

diberikan sebagai suplemen yang mempunyai pengaruh 

menguntungkan, dengan memperbaiki keseimbangan mikroflora 

untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan ternak 
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(Karuniawati, 2010).Fungsi zat aditif tidak jauh berbeda dengan 

antibiotik yaitu mengatur komposisi mikroflora dalam saluran 

pencernaan.Bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus, 

Lactobacillus acidophilus, Bifidobacteria thermophilum dan jenis 

fungi seperti Saccaromyces cerevisiae adalah contoh-contoh 

probiotik yang telah diproduksi secara komersial.Probiotik dapat 

mengurangi produksi racun dan menurunkan produksi ammonium 

dalam saluran pencernaan (Sjofjan, 2010). Sarwono dan Arianto 

(2003) menyatakan bahwa bahan yang berfungsi sebagai probiotik 

harus memenuhi 4 syarat utama, yaitu : mengandung mikroba hidup, 

mampu meningkatkan produksi, memperbaiki konversi pakan dan 

meningkatkan kesehatan ternak. 

Mekanisme kerja probiotik dijelaskan oleh Soeharsono 

(2000)menyatakan bahwa mekanisme probiotik dalam pencernaan 

ialah mempertahankan keseimbangan, mengeliminasi 

mikroorganisme yang tidak diharapkan atau bakteri pathogen dari 

induk semang, bila bakteri tidak dapat dibunuh karena sudah resisten 

maka harus digunakan antibiotik dengan dosis yang lebih tinggi 

sehingga mengkhawatirkan terjadi penumpukan residu antibiotik 

yang tinggi atau hasil metabolit yang radikal.Peningkatan kekebalan 

koloni dan/atau efek yang bersifat mencegah melawan terhadap 

pathogen adalah faktor penting dimana probiotik sudah mengurangi 

timbulnya penyakit dan jangka waktu penyakit (Soeharsono, 2000) 

Penambahan probiotik pada pakan ternak perah laktasi 

memberikan peningkatan pada produksi susu dan gula darah, 

tingginya level pemberian probiotik yang diberikan dapat 

meningkatkan gula darah, tetapi penambagah probiotik 60 

ml/ekor/hari dalam pakan ternak perah laktasi memberikan 

peningkatan terhadap produksi susu daripada penambahan probiotik 

40 ml/ekor/hari (Dian dkk., 2012) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemiri Kecamatan 

Jabung Kabupaten Malang. Pelaksanaan dan pengambilan data 

dimulai pada bulan September hingga Oktober 2014. Penilaian BCS 

(Body Condition Score) dan pengukuran produksi susu sapi perah 

PFH dilaksanakan di peternakan UD Lembu Makmur Jabung. 

Analisis kadar lemak dilakukan di Laboraturium Ternak Perah 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Sedangkan untuk analisa 

proksimat pakan ternak dilaksanakan di Laboraturium Nutrisi dan 

Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sapi perah Peranakan Friesien Holstein periode laktasi 

sebanyak 12 ekor.  

2. Penilaian BCS sapi PFH menggunakan standar (Kellog, 

2010), adapun kriterianya sebagai berikut :  

- BCS 1 : terdapat rongga dalam di sekitar pangkal tulang 

ekor, pelvis dan short ribs tajam dan mudah dirasakan, 

tidak ada jaringan lemak di daerah pelvis dan lekukan 

mendalam di pinggang. 

- BCS 2 : terdapat rongga dangkal di sekitar pangkal 

tulang ekor dengan beberapa jaringan lemak dan 

menutupi tulang pin, tulang pelvis mudah dirasakan, 

pada ujung short ribs dapat dirasakan permukaan bulat 

sedangkan bagian atas dapat dirasakan dengan sedikit 

tekanan dan terlihat lekukan di daerah pinggang. 
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- BCS 3 : tidak ada rongga di pangkal tulang ekor dan 

jaringan lemak mudah dirasakan di seluruh area, daerah 

pelvis dapat dirasakan dengan sedikit tekanan,  jaringan 

dengan lapisan tebal menutupi bagian atas short ribs 

yang masih bisa dirasakan dengan tekanan dan lekukan 

rendah di daerah pinggang. 

- BCS4 :  lipatan jaringan lemak yang terlihat di sekitar 

pangkal tulang ekor dengan timbunan lemak yang 

menutupi tulang pin, tulang pelvis dapat dirasakan 

dengan tekanan kuat, short ribs tidak bisa lagi dirasakan 

dan tidak ada lekukan di daerah pinggang. 

- BCS5 : pangkal tulang ekor tertutup di lapisan tebal 

jaringan lemak, tulang pelvis tidak dapat dirasakan 

bahkan dengan tekanan kuat dan short ribs ditutupi 

dengan lapisan tebal jaringan lemak. 

3. Produksi susu diukur setiap hari selama 1 bulan yaitu pagi 

hari pukul 06.00 WIB dan sore hari pukul 16.00 WIB. 

Pengambilan sampel susu dilakukan sebelum dan setelah 

pemberian suplemen probiotik.  

4. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Alat:  

 Pengukuran Produksi Susu 

o Timba ukur 

o Mesin perah. 

 Mengukur kadar lemak susu 

o Lactoscan Milk Analyzer  

Bahan: 

 Probiotik 

 Susu sapi perah PFH 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan 

pengambilan sampel secara purposive sampling. Data diperoleh dari 

pengamatan secara langsung serta melalui wawancara dengan 

peternak. Pencatatan produksi susu dilakukan pada saat pemerahan 

yang dilakukan dua kali dalam sehari yaitu pagi hari mulai pukul 

05.00 WIB-selesai dan sore hari mulai pukul 15.00 WIB-selesai serta 

pengamatan di Laboratorium untuk analisis kandungan kadar lemak 

susu sapi perah PFH. 

Tahapan pelaksanaan penelitian : 

Tahap I : Penentuan sampel penelitian  

1. Sapi perah PFH yg digunakan sampel harus dalam fase 

bulan laktasi 2-5. 

2. Memberikan kode pada sampel pada sapi perah PFH. 

3. Memberi penilaian BCS sapi PFH dilakukan sebelum 

dan setelah perlakuan pakan dengan kisaran 1,0 – 5,0 

(Kellog, 2010) 

4. Mencatat produksi susu yang dilakukan setiap pagi dan 

sore menggunakan milkcan yang sudah diberi takaran 

berdasarkan satuan liter (L), sehingga dapat diketahui 

jumlah produksi susu dari setiap sampel sapi perah per 

hari selama penelitian. 

 

Tahap II:  Pemberian perlakuan pakan yang digunakan dalam 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 

Tabel 3. Perlakuan pakan sapi perah peranakan Friesien  

Holstein selama penelitian 

Perlakuan Penggunaan pakan/ekor/hari 

Rumput 

gajah 

Singkong Roti 

afkir 

Konsentrat Probiotik 
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P0 20Kg 4Kg 2Kg 6Kg 0ml 

P1 20Kg 4Kg 2Kg 6Kg 60ml 

 

Tahap III : Koleksi sampel susu 

1. Sampel susu dikoleksi sebelum dan setelah 

perlakuan pakan pada pemerahan pagi pukul 

05.00 WIB dan sore hari pukul 15.00 WIB dari 

setiap sampel sapi perah sebanyak 20 ml, 

sampel dimasukkan ke dalam botol sampel. 

2. Botol sampel dimasukan ke dalam kotak yang 

berisi es batu dan ice block. 

3. Selanjutnya dianalisis lactoscan di laboratorium 

untuk mengetahui kadar lemak susu dari setiap 

sampel. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang di amati dalam penelitian ini ada 3(tiga) yaitu: 

1. BCS (Body Condition Score) 

2. Produksi susu  

3. Kadar lemak susu 
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3.5 Analisis Data 

Data hasil penelitian ditabulasikan dalam program excel 

kemudian dianalisis dengan uji T independen untuk membedakan 

dua perlakuan. Data yang dianalisa terdiri dari 2 perlakuan dengan 6 

kali ulangan di setiap perlakuannya untuk mengetahui pengaruh dari 

perbedaan perlakuan. 

uji T independen (Astuti, 2007) dapat dihitung menggunakan rumus : 

    Keterangan : 

 ̅  =  Rata-rata sapi A 

 ̅  =  Rata-rata sapi B 

   
 

 =  Ragam gabungan  

na =  Jumlah sampel A 

nb =  Jumlah sampel B 

dimana   
 didapat dengan rumus : 

        

 

Keterangan : 

Sa   = Ragam dari kelompok sapi A 

Sb   = Ragam dari kelompok sapi B 

 

 

 

thitung=  
*| ̅   ̅ |+

√   
 (

 

  
 
 

  
)

 

 

   
 = 

(    )(  ) (    )(  )

*(    ) (    )+
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3.6 Batasan Istilah 

1. BCS (Body Condition Score) adalah nilai  kondisi  tubuh  

yang  didasarkan  pada estimasi  visual  timbunan  lemak  

tubuh dibawah  kulit  sekitar  pangkal  ekor,  tulang 

punggung,  tulang  rusuk  dan  pinggul menggunakan skor. 

2. Kadar lemak adalah kandungan 1 gram lemak susu dalam 

100 mililiter susu dan ditunjukkan dalam bentuk presentase. 

3. Probiotik adalah mikroba hidup dalam media pembawa yang 

menguntungkan ternak karena menciptakan keseimbangan 

mikroflora dalam saluran pencernaan. 

4. Produksi susu adalah jumlah susu yang dihasilkan oleh sapi 

perah saat pemerahan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan sapi perah UD 

Lembu Makmur Desa Kemiri Kecamatan Jabung Kabupaten Malang 

dengan luas wilayah 2000 ha yang mencakup 13 desa, berada pada 

ketinggian 600-1850 mdpl dengan curah hujan rata-rata 2000-2300 

mm/th dengan temperature dan kelembaban yang dapat dilihat pada 

Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Rata-Rata Temperatur dan Kelembaban di Lokasi Penelitian 

Waktu Suhu (
o
c) Kelembaban (%) 

Pagi 20,87 90,44 

Sore 21,66 85,72 

  

Menurut Sudono (2003) suhu yang ideal untuk usaha 

peternakan sapi perah FH adalah 15-21
0
C dan kelembaban 85-95% 

karena sapi perah FH berasal dari daerah subtropis. Lebih lanjut, 

Firman (2010) menyatakan bahwa tempat dengan ketinggian 700-

1250 sesuai untuk usaha sapi perah FH. Berdasarkan Tabel 4, lokasi 

yang digunakan untuk penelitian ini merupakan daerah yang ideal 

untuk pemeliharaan sapi perah baik ditinjau dari aspek topografi 

maupun klimatologi. Mata pencaharian penduduk yang mayoritas 

sebagai petani/peternak namun tingkat produktifitas sapi perah masih 

rendah dan kurang optimal menjadi salah satu alasan 

dilaksanakannya penelitian. 

 Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi produksi 

adalah manajemen, pakan, iklim dan penyakit (Firman, 2010). Lebih 

lanjut, Sudono (2005) menjelaskan bahwa produktivitas ternak 
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ruminansia sangat ditentukan oleh ketersediaan pakan, penyediaan 

pakan yang berkesinambungan dengan kualitas dan kuantitas yang 

memadai merupakan salahsatu faktor penentu keberhasilan usaha 

peternakan. 

4.2 Konsumsi Pakan 

Hasil perhitungan konsumsi zat pakan sapi laktasi P0 dan P1 

dilokasi penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1. Sedangkan 

kandungan dan konsumsi bahan pakan meliputi Bahan Kering (BK) 

dan Protein Kasar (BK) dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Bahan dan Konsumsi bahan pakan selama penelitian 

 

4.2.1 Konsumsi Bahan Kering (BK)  

 Tabel 5 menunjukkan bahwa pakan yang diberikan pada P0 

dan P1 masih dalam batas konsumsi bahan kering yang disarankan 

oleh Badan Standarisasi Nasional (2011) dan telah disesuaikan 

dengan kebutuhan.Menurut Sudono, dkk., (2003) pemberian dan 

konsumsi hijauan dan konsentrat disesuaikan juga dengan status 

fisiologi, bobot dan produksi susu dari sapi tersebut. Konsumsi 

pakan pada P0 dan P1 telah sesuai dengan standar Badan 

Standarisasi Nasional (2011) yang telah ditentukan sehingga 

kebutuhan energi ternak untuk kehidupan pokok dan produksi dapat 
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terpenuhi. Ternak yang kekurangan energi dapat menurunkan 

aktivitas mikrobia dalam rumen sehingga dapat menurunkan 

konsumsi pakan (Mc Donald,et al., 2005) 

 Fungsi BK pakan antara lain sebagai pengisi lambung, 

perangsang dinding saluran pencernaan dan membantu pembentukan 

enzim, apabila ternak kekurangan BK menyebabkan ternak merasa 

tidak kenyang.  Tingginya konsumsi BK dipengaruhi oleh 

palatabilitas pakan, menurut Sudono, dkk., (2003) palatabilitas pakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya rasa, bentuk dan bau 

dari  pakan itu sendiri. 

 

4.2.2.   Konsumsi Protein Kasar (PK) 

 Pada Tabel 5 terlihat bahwa konsumsi PK belum mencukupi 

kebutuhan. Rendahnya konsumsi PK dibandingkan dengan 

kebutuhan PK terjadi akibat pengaruh beberapa faktor, salah satunya 

adalah jenis bahan pakan khususnya bahan penyusun konsentrat. 

Konsentrat merupakan pakan penguat dengan kadar SK rendah dan 

banyak mengandung protein dan juga energi. Palatabilitas pakan dan 

jumlah pakan yang dihabiskan akan meningkatkan konsumsi protein 

yang lebih banyak dari kebutuhan minimalnya sehingga dapat 

berguna untuk meningkatkan produktivitas susu dan bobot badan. 

Firman (2010) menyatakan bahwa kekurangan protein pada sapi 

dapat menghambat pertumbuhan serta penurunan produksi susu, 

karena fungsi protein adalah untuk memperbaiki jaringan, 

pertumbuhan jaringan baru, metabolisme, sumber energi, 

pembentukan antibodi, enzim-enzim dan hormon sehingga dapat 

mempengaruhi produksi. 

 

4.3. Pengaruh Pemberian Probiotik terhadap Body Condition 

Score (BCS) 
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Sepanjang periode laktasi hingga periode kering, sapi 

dewasa akan mengalami perubahan kondisi tubuh. Kondisi tubuh 

menggambarkan cadangan lemak tubuh ternak. Cadangan lemak 

tubuh akan digunakan sapi periode laktasi pada saat tidak cukup 

mendapat energi untuk produksi susu, sehingga pemulihan kondisi 

tubuh saat periode kering penting untuk dijaga (Siregar, 2001). Hasil 

rata-rata BCS selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Rata-rata BCS sapi PFH di lokasi penelitian 

Perlakuan 
Body condition score(BCS) 

Awal Akhir 

P0 2.5±0.5 2.6±0.2 

P1 2.4±0.3 2.6±0.6 

Rataan 2.5±0.4 2.6±0.4 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sedikit 

peningkatan BCS pada sapi yang tidak diberi probiotik (P0) yaitu 

dari 2.5±0.5 menjadi 2.6±0.2 dengan selisih 0.1±0.3. Sapi yang 

diberi probiotik (P1) juga mengalami sedikit peningkatan BCS yang 

lebih tinggi daripada sapi yang tidak diberi probiotik yaitu dari 

2.4±0.3 menjadi 2.6±0.6 dengan selisih 0.2±0.3. Pemberian pakan di 

lokasi penelitian sudah baik tercermin pada nilai BCS sapi yang 

diamati, karena BCS merupakan bentuk visualisasi dan manajemen 

pakan yang diberikan. Susilorini, dkk., (2014) menyatakan bahwa 

BCS mencerminkan status gizi, kondisi dan cadangan energi 

fisiologis internal dalam tubuh ternak. Pada Tabel 6, menunjukkan 

bahwa nilai BCS di lokasi penelitian masuk dalam kategori nilai 

BCS ideal karena sesuai dengan pernyataan Klopcic, et al., (2011) 

bahwa nilai BCS minimal untuk sapi laktasi adalah 2 agar tetap dapat 

memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi susu. Untuk 

menjaga BCS tetap ideal maka harus diberikan pakan yang 
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bernutrisi. BCS dengan produksi susu pada laktasi pertama memiliki 

hubungan yang kuadratik antara BCS dan produksi susu 90 hari 

pertama laktasi. Produksi susu akan meningkat lebih cepat saat BCS 

meningkat dari angka 1 sampai 3 dan mencapai stabil saat 3,5. 

Sedangkan BCS yang melebihi 3,5 menyebabkan penurunan 

produksi susu 90 hari laktasi pertama, kondisi kegemukan pada sapi 

perah tidak akan meningkatkan produktivitas tetapi dapat 

meningkatkan penyakit metabolisme dan gangguan reproduksi pada 

sapi perah (Purba, 2006). 

BCS berubah selama laktasi mengakibatkan perubahan 

keseimbangan energi, oleh karena itu BCS dapat digunakan untuk 

memonitoring sejumlah cadangan lemak tubuh selanjutnya dapat 

dipakai untuk menduga keseimbangan sapi laktasi. Setelah beranak, 

sapi perah akan mengalami peningkatan cadangan lemak untuk 

melengkapi ketidakcukupan konsumsi pakan akibat peningkatan 

kebutuhan produksi susu awal laktasi (Susilorini ,dkk., 2014) 

 

 

 

4.4 Pengaruh Pemberian Probiotik terhadap Produksi Susu 

Produksi susu merupakan salahsatu aspek yang penting 

untuk mengevaluasi sebuah perlakuan atau treatment pakan pada 

sapi perah. Rataan produksi susu selama penelitian untuk perlakuan 

P0 dan P1 pada sapi perah laktasi dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rataan produksi susu sapi perah selama penelitian 

Perlakuan Produksi Susu ±SD(liter/ekor/hari) 

P0 16,100±2,388
a
 

P1 19,378±2,615
b
 

Keterangan : a-bSuperskrip yang berbeda pada kolom yang  

sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 
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Hasil analisis statistik pada lampiran 2 menunjukkan bahwa 

penambahan probiotik dalam pakan sapi perah berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap nilai produksi susu. Pemberian probiotik pada sapi 

P1 rata-rata produksi susu per hari berbeda dibanding sapi P0 yang 

tidak diberi probiotik yaitu P1 = 19,378 lt /ekor/hari dan P0 = 16,100 

ml/ekor/hari.  

 

Berikut grafik produksi susu  dapat dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9. Perbandingan antar kelompok perlakuan pakan  

terhadap produksi susu 

 

Grafik produksi susu sapi perah (Gambar 9) menunjukkan 

bahwa peningkatan produksi susu pada sapi P1 lebih optimal 

daripada sapi P0. Hal tersebut karena pengaruh probiotik ke dalam 

pakan dimana probiotik tersebut merupakan sumber mikroba yang 

mampu meningkatkan konsumsi dan kecernaan pakan sehingga 

produksi susu ternak sapi perah lebih optimal. Asmarasari (2010) 

mengatakan bahwa penambahan probiotik memberikan efek 

stimulasi pada bakteri rumen yang berpengaruh pada peningkatan 

15.5 15.5 15.9 
19.3 

p0 p1

Produksi Susu 

Produksi susu awal (ltr) Produksi susu akhir (ltr)
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perombakan asam laktat sehingga mengakibatkan stabilitas pH 

rumen, penggunaan ammonia 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 berpengaruh pada peningkatan produksi. 

Asmarasari (2010) melakukan penelitian pada 16 ekor sapi 

perah periode laktasi dengan perlakuan probiotik sebanyak 0, 10, 15 

dan 20 gr. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan 

probiotik lebih efektif untuk meningkatkan produksi susu dan 

kualitasnya selama laktasi. Sapi yang diberi probiotik 20 gr/hari 

menunjukkan hasil yang lebih efektif. Keuntungan ekonomi dari 

penggunaan probiotik tergantung dari harga dan jumlah produksi 

susu harian.Hossain (2014) mengatakan bahwa penambahan 

kombinasi legor, probiotik bioplus dan khamir C. utilis tidak 

memberikan dampak positif terhadap produksi susu, diduga bahwa 

penambahan bioplus dan khamir utilis menambah populasi mikroba 

dalam rumen, sehingga pemecahan protein pakan yang dikonsumsi 

ternak oleh mikroba rumen bertambah dan mengurangi jumlah 

protein yang dapat dimanfaatkan oleh ternak. Namun penelitian ini 

hanya menggunakan 5 ekor sapi dengan masa yang relatif singkat. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi produksi susu selain 

penambahan probiotik adalah kualitas pakan yang diberikan. 

Kualitas pakan berpengaruh paling besar pada produksi susu. Jumlah 

pemberian pakan hijauan dan konsentrat dapat mempengaruhi 

jumlah produksi dan kadar lemak. Menurut Purba (2006) kualitas 

pakan yang diberikan pada sapi laktasi merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi produksi susu. Pemberian singkong untuk 

tambahan konsentrat sebagai sumber energi yang mengandung 

karbohidrat yang akan terfermentasi menjadi asam propionat (C3). 

Asam propionat berpengaruh terhadap produksi susu karena asam 
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propionat dapat diubah menjadi glukosa, dan glukosa merupakan 

bahan pembentuk laktosa susu. Kurang lebih 40% dari bahan kering 

susu adalah laktosa yang bersifat menyerap air, sehingga apabila 

terjadi peningkatan kadar laktosa maka produksi susu juga 

meningkat. 

4.5 Pengaruh Pemberian Probiotik terhadap Lemak Susu 

Kualitas susu merupakan cerminan dari kualitas pakan yang 

diberikan. Jika kualitas pakan baik dan kebutuhan nutrisi sapi 

tercukupi maka produksi susu dan kualitas susu optimum. Hingga 

saat ini  penentuan harga susu di KUD masih berdasarkan kualitas 

susu yang dihasilkan oleh peternak, terutama kadar lemak. Rataan 

kandungan lemak susu selama penelitian untuk perlakuan P0 dan P1 

pada sapi perah dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rataan kandungan lemaksusu sapi perah selama penelitian 

Perlakuan Lemak Susu (%)±SD 

P0 3,920±0,622
a
 

P1 4,520±0,212
b
 

Keterangan : 
a-b

Superskrip yang berbeda pada kolom yang  

sama menunjukan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 3.menunjukkan bahwa 

penambahan probiotik dalam pakan sapi perah berpengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap kandungan lemak susu. Pemberian probiotik pada 

sapi P1 memiliki kandungan lemak lebih tinggi dibanding sapi P0 

yang tidak diberi probiotik yaitu P1 = 4,520±0,212 dan P0 = 

3,920±0,622.  
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Berikut grafik lemak susu  dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Perbandingan antar kelompok perlakuan pakan  

terhadap lemak susu 

 

Grafik produksi susu sapi perah (Gambar 10) menunjukkan 

bahwa peningkatan produksi susu pada sapi P1 lebih optimal 

daripada sapi P0. Kandungan lemak susu pada P0 sebelum perlakuan 

pakan yaitu 3,92% dan setelah perlakuan kandungan lemak susu 

menurun hingga 3,5%. Sedangkan pada P1 kandungan lemak 

sebelum perlakuan 3,94 meningkat menjadi 4,5% setelah diberi 

perlakuan. Peningkatan kadar lemak susu ini dikarenakan terjadinya 

peningkatkan aktifitas bakteri dari pakan yang diberi probiotik, 

dimana probiotik tersebut merupakan sumber mikroba yang mampu 

meningkatkan konsumsi dan kecernaan pakan sehingga kandungan 

lemak susu pada P1 lebih tinggi. Tingginya konsentrasi lemak susu 

pada P1 juga disebabkan oleh bahan aktif yang terdapat dalam pakan 

yang dapat merangsang precursor lemak susu yaitu asam asetat.  

0

1

2

3

4

5

P0 P1

Lemak Susu 

sebelum

sesudah



55 
 

Asmarsari (2010) mengatakan bahwa penambahan probiotik 

memberikan efek stimulasi pada bakteri rumen yang berpengaruh 

pada peningkatan perombakan asam laktat sehingga mengakibatkan 

stabilitas pH rumen, penggunaan ammonia 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 berpengaruh pada peningkatan kandungan 

komposisi susu. Menurut Novianto, Sarwiyono dan Setyowati., 

(2013) probiotik Probiss merupakan sumber mikroba yang mampu 

meningkatkan kualitas susu karena 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 sehingga 

kadar lemak susu menjadi tinggi. 

 Komposisi lemak susu akan semakin meningkat karena 

pemberian probiotik dalam pakan. Hal ini disebabkan kandungan 

protein yang tinggi dalam konsentrat merupakan pemacu produksi 

asam propionat di dalam rumen yang kemudian diserap darah. Pakan 

berupa hijauan menghasilkan banyak asetat sebagai bahan baku 

sintesis lemak susu. Asam asetat yang merupakan produk fermentasi 

pakan kasar di dalam rumen merupakan precursor utama pembentuk 

lemak susu. Hijauan didalam rumen merupakan sumber asam asetat 

yang merupakan bahan baku pembentuk berbagai asam lemak dari 

lemak susu yaitu butirat, kaproat, kaprilat, kaprat, laurat, miristat, 

palmitat, oleat, stearat dan linoleat (Sodiq dan Abidin, 2002). 

Semakin banyak produksi asetat maka semakin banyak sisntesis 

asam lemak yang kemudian menyebabkan peningkatan kadar lemak 

susu (Bertilson, 2003). Purba (2006) menambahkan bahwa tingginya 

kadar lemak di dalam susu tergantung ketersediaan precursor 
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pembentuk asam lemak susu yang dipengaruhi oleh pakan yang 

diberikan antara lain glukosa, trigliserida dan precursor utama yaitu 

asam asetat dan βhidroksibutirat. 

Sintesis lemak susu terjadi dalam sitoplasma kelenjar susu, 

lemak susu sapi perah sekitar 4,2% terdapat dalam keadaan emulsi 

(butiran-butiran) yang tersebar merata dalam susu (Hossain ,2014). 

Peningkatan ini salah satunya disebabkan karena pakan hasil 

fermentasi sebagai salah satu sumber protein nabati yang 

mengandung asam amino esensial yang seimbang, berkualitas tinggi 

dan mudah dicerna sehingga menghasilkan peningkatan kadar lemak 

susu. Asminaya (2007) melaporkan bahwa kadar lemak susu 

berfluktuasi dan banyak dipengaruhi oleh jenis pakan, bangsa, 

produksi susu, tingkat laktasi, kualitas dan kuantitas pakan dan 

kesehatan. Kadar lemak susu dipengaruhi oleh pakan karena 

sebagian besar dari komponen susu di sintesis dalam ambing dari 

substrat yang sederhana dari pakan (Maheswari, 2004) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Pemberian probiotik sebanyak 60 ml/ekor/hari dapat 

menjaga nilai BCS tetap ideal pada skor 2-3 untuk sapi perah 

laktasi. 

2. Pemberian probiotik sebanyak 60 ml/ekor/hari dapat 

meningkatkan produksi susu dari 15,5 liter/ekor/hari menjadi 

19,378 liter/ekor/hari 

3. Pemberian probiotik sebanyak 60 ml/ekor/hari dapat 

meningkatkan lemak susu dari 3,94% menjadi 4,52% 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa untuk 

meningkatkan kualitas pakan yang bervariasi pada sapi perah, perlu 

ditambahkan probiotik kedalam pakannya sebanyak 60 ml/ekor/hari. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1.Perhitungan konsumsi zat pakan (BK danPK) 

Rumput Gajah 

Rumput gajah :20 kg/hari/sapi  
= (20 x 22 %) – (0.5 x 25%)   

= 4.275  kg (BK) 

PK = 9.1% x 4.275kg  = 0.389 kg  

 
Konsentrat 

Konsentrat: 6 kg/hari/sapi  

 = 6 x 91% 
       = 5.46 kg (BK) 

PK  =22.13% x 5.46kg   =  1.208 kg  

 

Singkong   
Singkong : 4 kg/hari/sapi  

= 4 x 32 % 

= 1.28  kg (BK) 
PK = 2.71% x 1.28 kg   = 0.035 kg  

 

Roti Afkir 
Limbah Roti : 2 kg/hari/sapi         

= 2 x 91 % 

=  1.82 kg (BK) 

PK = 4.2  % x 1.82 kg =  0.076 kg  
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Lampiran 2.Data total dan rata-rata produksisusu P0 dan P1 

 

No BL 

ProduksiSusuliter/hari 

  -   ²   -   ² No. 

Sapi 
P0 

No. 

sapi P1 

1 1 19 19,167 20 22,150 9,406 7,683 

2 1 31 18,617 26 21,983 6,335 6,785 

3 2 8 16,483 1 20,433 0,147 1,113 

4 3 30 14,433 3 17,787 2,779 2,532 

5 3 12 14,500 2 18,433 2,560 0,893 

6 5 11 13,400 13 15,483 7,290 15,172 

Jumlah 96,6 116,269 28,517 34,178 

Rata-rata 16,100 19,378 

SD 2,388 2,615 

Perhitungan : 

    =  √
∑ (     ̅  )

  
   

       
=  √

      

   
=  √      =  2,382 

 

    
 = 5,703 

 

    =  √
∑ (     ̅  )

  
   

       
=  √

      

   
=  √      = 2,614 

 

    
 = 6,836 

          
 = 

(   )(    )   (   )(    )

*(   )  (   )+
 

 

= 
(   )(     )   (   )(     )

*(   )  (   )+
 

 

= 
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= 
      

  
 

 

= 6,270 
 

        = 
*| ̅      ̅  |+

{√         
 (

 

   
   

 

   
)}

= 
*|             |+

{√       (
 

 
   

 

 
)}

 

 = 
     

√    
= 
     

     
 

        = 2,27 

 

Untuk mengetahui perbedaan produksi susu terhadap pengaruh 
pemberian probiotik 

makahasildariperhitunganThitunginidibandingkandenganTtabel : 

 

Thitung T0.05 (db = 9) T0.01 (db = 9) 

*
2,27 1,83 2,82 

*
Thitung>T0.05 

 

Kesimpulan :Pemberian probiotik menunjukkan perbedaan yang 
(P<0,05) terhadap produksi susu sapi P0 dan P1. 
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Lampiran 3.Data total dan rata-rata kadarlemaksusu P0 dan P1 

 

No BL 

Kadar Lemak (%) 

  -   ²   -   ² No. 
Sapi P0 

No. 
Sapi P1 

1 1 19 3 20 4,56 0,84640 0,00160 

2 1 31 3,39 26 4,79 0,28090 0,07290 

3 2 8 3,94 1 4,62 0,00040 0,01000 

4 3 30 4,5 3 4,19 0,33640 0,10890 

5 3 12 4,58 2 4,6 0,43560 0,00640 

6 5 11 4,11 13 4,36 0,03610 0,02560 

Jumlah 23,52 27,12 1,936 0,225 

Rata-

rata 3,920 4,520 

SD 0,622 0,212 

 

Perhitungan : 

    =  √
∑ (     ̅  )

  
   

       
=  √

     

   
=  √     =  0,622 

 

    
 = 0,387 

  

    =  √
∑ (     ̅  )

  
   

       
=  √

     

   
=  √     =0,212 

 

    
 = 0,045 

 

          
 =

(   )(    )   (   )(    )

*(   )  (   )+
 

 

= 
(   )(      )   (   )(     )

*(   )  (   )+
 

 

= 
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= 
    

  
 

 

= 0,216 

 

        = 
*| ̅      ̅  |+

{√         
 (

 

   
   

 

   
)}

= 
*|           |+

{√     (
 

 
   

 

 
)}

 

 

= 
   

√     
= 

   

     
 

 

        = 2,24 

 

Untuk 
mengetahuiperbedaanlemaksusuterhadappengaruhpemberianprobioti

kmakahasildariperhitunganThitunginidibandingkandenganTtabel : 

 

Thitung T0.05 (db = 9) T0.01 (db = 9) 

*
2,24 1,83 2,82 

*
Thitung<T0.05 

 

Kesimpulan :Pemberianprobiotikmenunjukkan perbedaan 

yangnyata (P<0.05) 

terhadapkandunganlemaksusu. 
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Lampiran 4.Dokumentasi Penelitian 

 
Keadaan kandang penelitian  Pakan yang digunakan  

 

  
Probiotik Probiss  Pengukuran BCS 

 

 

 

 

 

      

 

Wadah Sampel Susu   Lactoscan 

 

 

 


