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ABSTRACT 

 

The purpose of this experiment was to investigate the effect of 

milking times (morning and afternoon) of Holstein Friesian 

Cross (PFH) dairy cows on milk quantity and quality at KUD 

Dau. Materials used were 30 heads of dairy cows at 2 and 3 

periods of lactation. Data collected were quantity and quality 

using lactoscan machine. Descriptive analysis were used to 

determine average and standard deviation of total milk 

production, specific gravity, lipid and protein. Data were 

analyzed using Independent T test and LSD. Results showed 

that production rate at morning time was 7304,5±35,15 

mililitre, specific gravity average at morning was 1,031±0,007, 

protein content at afternoon was 3,09±0,32%, lipid content at 

afternoon was 4,50±1,48%. The conclusion of this research 
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was milking times of PFH dairy cows on quantity and quality 

show that milking at morning have higher production and 

specific gravity than afternoon, but have lower than protein 

and lipid.  

 

 

Keywords:  Holstein Friesian Crossbred, total milk 

production, BJ, protein, lipid 
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RINGKASAN 

 

Susu adalah suatu sekresi kelenjar susu dari sapi yang 

sedang laktasi, atau ternak lain yang sedang laktasi, yang 

diperoleh dari pemerahan secara sempurna (tidak termasuk 

kolostrum), dengan tanpa penambahan atau pengurangan suatu 

komponen. Koperasi Unit Daerah (KUD) menampung susu 

dari peternak sekitar dan menjual kembali susu segar kepada 

perusahaan swasta maupun mengolah sendiri susu segar 

tersebut menjadi olahan susu yang digemari masyarakat serta 

bergizi, agar kualitas terjaga KUD memerlukan pengujian 

sehingga susu segar dari peternak terhindar dari pemalsuan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbedaan produksi susu sapi perah PFH pada pemerahan pagi 

dan sore di KUD Dau dan untuk mengetahui perbedaan 

kualitas susu sapi perah PFH pada pemerahan pagi dan sore 

ditinjau dari berat jenis (BJ), kadar protein dan kadar lemak di 

KUD Dau. 
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Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu  pada 

September 2015  sampai dengan Oktober 2015 di Koperasi 

Unit Desa (KUD) DAU, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

Materi penelitian ini adalah susu segar yang berasal dari 30 

ekor induk sapi perah PFH disetor oleh peternak kepada KUD 

Dau pada waktu pagi dan sore. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah survey lapang. Data yang diambil di 

KUD Dau berupa produksi susu, BJ, kadar protein dan kadar 

lemak yang kemudian di kelompokkan pada pemerahan pagi 

dan sore Analisis data diinput dan diolah  dengan MS.Excel 

dan SPSS versi 16.0 menggunakan Uji T berpasangan.  

Hasil dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa total 

produksi susu 30 ekor sapi perah PFH selama 30 hari pada 

pmerahan pagi 7304 + 35,15 mili liter dan pemerahan sore 

5198 + 26,31 ; rata-rata BJ pada pemerahan pagi 1,031 + 

0,007 dan pemerahan sore 1,028 + 0,007 ; rata-rata kadar 

protein pada pemerahan pagi 3,06 + 0,29 dan pemerahan sore 

3,09 + 0,32 ; rata-rata kadar lemak pemerahan pagi 3,50 + 

1,53 dan pemerahan sore 4,50 + 1,48. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah total produksi 

susu sapi perah PFH pada peternaka mitra KUD Dau lebih 

tinggi saat pemerahan pagi dibanding pemerahan sore, yaitu 

selisih 2106 liter berbanding lurus dengan BJ yaitu selisih 

0,003 lebih tinggi pada pemerahan pagi, namun berbanding 

terbalik dengan kadar lemak dan protein yang lebih tinggi 

pada pemerahan sore yakni selisih 0,003 dan 1,00. Saran untuk 

KUD Dau seharusnya peternak mitra mendapat pendampingan 

karena mengingat produksi sapi perah PFH yang tergolong 

rendah yaitu dibawah 10 liter, dari 30 sampel sapi perah PFH 

hanya sekitar 10% yang mampu mencapai produksi 10 liter 

pada pemerahan pagi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Susu adalah suatu sekresi kelenjar susu dari sapi yang 

sedang laktasi, atau ternak lain yang sedang laktasi, yang 

diperoleh dari pemerahan secara sempurna (tidak termasuk 

kolostrum), dengan tanpa penambahan atau pengurangan suatu 

komponen (Suardana dan Swacita, 2009).  

Komposisi susu terdiri atas air 87,3 %, lemak 3,9 %, 

bahan kering tanpa lemak (BKTL) 8,8 %, protein 3,25 % ( ¾ 

kasein dan ¼ whey protein), laktosa  4,6 %, serta mineral 0,65 

% (Ca, P, Mg, K, Ma, Zn, Cl, Fe, Cu, sulfat, dan lain-lain) 

(Susilorini dan Sawitri, 2006). Kesadaran gizi masyarakat 

yang diiringi dengan meningkatnya income yang diperoleh, 

maka akan meningkatkan kebutuhan pangan yang bergizi 

tinggi. Prabowo dan Sudarsono (2006) menyebutkan data pada 

tahun 2004 menunjukkan konsumsi susu nasional di Indonesia 

mencapai 4.095 ton per hari, kondisi ini dipengaruhi oleh 

pertambahan jumlah penduduk dan adanya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya protein hewani bagi tubuh.   

Tingginya nilai gizi yang terkandung pada susu 

menjadikan susu sebagai media ideal bagi pertumbuhan 

mikroorganisme. Usaha untuk menjaga kualitas susu dari 

peternak hingga tetap layak dikonsumsi diperlukan untuk 

mempertahankan nilai gizi yang terkandung dalam susu. 

Pengolahan menjadi susu pasteurisasi, es krim, yoghurt dan 

keju merupakan usaha untuk mengawetkan susu pasca panen. 

Tetapi produk olahan susu tersebut kualitasnya juga 

tergantung dari kualitas susu saat pemerahan. Waktu 
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pemerahan (pagi dan sore) mempengaruhi kualitas susu segar 

yang diperah. 

Komposisi susu merupakan indikator untuk mengetahui 

kualitas susu segar secara cepat. Komposisi susu umumnya 

berbeda dari waktu pemerahan yang berbeda pula. Hal ini 

dapat menjadikan peluang pemalsuan susu dengan air. 

Pemerahan pagi pada umumnya menghasilkan susu dengan 

komposisi bahan kering rendah dengan kandungan air tinggi, 

sebaliknya pemerahan sore menghasilkan bahan kering tinggi 

dan kandungan air rendah. Pemalsuan merugikan konsumen 

karena nilai gizi dari susu segar akan menurun. Namun, 

pemalsuan dapat dicegah melalui pengujian susu segar secara 

sederhana berdasarkan komposisi susu segar pada umumnya.  

Uji sederhana yang dapat dilakukan pada susu segar dari 

peternak saat disetor ke koperasi antara lain berat jenis (BJ), 

kadar protein dan kadar lemak. Berat jenis susu segar diukur 

pada suhu 27,5 
0
C berkisar antara 1,027-1,028, kadar lemak 

minimum 3,0 % dan kadar protein minimum 2,7% (SNI, 

2004). Umumnya peternak yang tidak mampu mengolah 

menyetorkan susu segar setelah pemerahan ke koperasi, setiap 

wilayah dengan populasi ternak sapi perah memiliki koperasi 

yang membantu menampung sekaligus membeli susu segar. 

Koperasi Unit Desa (KUD) menampung susu dari peternak 

sekitar dan menjual kembali susu segar kepada perusahaan 

swasta maupun mengolah sendiri susu segar tersebut menjadi 

olahan susu yang digemari masyarakat serta bergizi, agar 

kualitas terjaga KUD memerlukan pengujian sehingga susu 

segar dari peternak terhindar dari pemalsuan. 

Berdasarkan analisis situasi di atas dapat diketahui 

bahwa aspek pengujian susu segar yang diterima koperasi 

tersebut sangat penting. Perlu dilakukan penelitian mengenai 
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perbedaan kualitas produksi susu sapi pada pemerahan pagi 

dan sore ditinjau dari berat jenis, kadar protein dan kadar 

lemak. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah perbedaan produksi susu sapi perah 

PFH pada pemerahan pagi dan sore di KUD Dau? 

2. Bagaimanakah perbedaan kualitas susu sapi perah 

PFH pada pemerahan pagi dan sore ditinjau dari 

berat jenis (BJ), kadar protein dan kadar lemak di 

KUD Dau? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui perbedaan produksi susu sapi perah PFH 

pada pemerahan pagi dan sore di KUD Dau 

2. Mengetahui perbedaan kualitas susu sapi perah PFH 

pada pemerahan pagi dan sore ditinjau dari berat 

jenis (BJ), kadar protein dan kadar lemak di KUD 

Dau 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Mempelajari perbedaan kualitas produksi susu sapi 

pada pemerahan pagi dan sore ditinjau dari berat 

jenis, kadar protein dan kadar lemak. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan 

dalam rangka menjaga kualitas susu segar di 

peternak dan koperasi melalui uji kualitas susu 

secara sederhana. 
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1.5. Kerangka Pikir 

Susu merupakan produk peternakan yang berasal dari 

ambing sapi perah dan diperoleh dengan cara pemerahan. Susu 

merupakan bahan pangan alami yang sangat mudah 

mengalami kerusakan karena memiliki kandungan gizi dengan 

perbandingan yang sempurna. Kandungan susu antara lain 

protein (kasein dan whey), lemak, laktosa, mineral, enzim, 

asam amino, peptida dan air (Law and Tamime, 2010). 

Komposisi susu sapi sangat beragam tergantung pada 

beberapa faktor antara lain  bangsa sapi, tingkat laktasi, pakan, 

interval pemerahan, suhu dan umur sapi. Komposisi dalam air 

susu adalah protein, lemak, vitamin,  mineral, laktosa serta 

enzim-enzim dan beberapa jenis mikroba yang bermanfaat 

bagi kesehatan sebagai probiotik. Komposisi untuk  semua 

kondisi dan jenis sapi perah adalah 87,1 % kadar air 3,9 % 

lemak, 3,4 % protein, 4,8 % laktosa, 0,72 % abu dan beberapa 

vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E dan K 

(Usmiati dan Bakar, 2009).  

Manajemen pemerahan di sebuah peternakan dapat 

meliputi beberapa hal diantaranya waktu pemerahan, selang 

pemerahan, frekuensi pemerahan dan tatalaksana pemerahan. 

Secara umum, jadwal pemerahan di peternakan sapi perah di 

Indonesia adalah pagi hari dan sore hari. Berarti frekuensi 

pemerahannya adalah dua kali dengan selang pemerahan 

sangat bervariasi antar masing-masing peternakan. Tata 

laksana pemerahan terdapat dua metode yaitu dengan 

menggunakan mesin perah dan tenaga manusia. Pemerahan 

dengan mesin perah biasa digunakan di peternakan dengan 

skala produksi yang besar, sedangkan tenaga manusia atau 

menggunakan tangan pada umumnya diterapkan pada skala 

peternakan rakyat (Tristy, 2009). 
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Interval pemerahan yang baik dari pagi ke siang dan 

dari siang ke pagi adalah 12 jam. Interval pemerahan ini 

sangat berpengaruh terhadap kandungan nutrien dalam susu 

khususnya kandungan lemak, semakin lama interval 

pemerahan maka semakin tinggi kandungan lemak di dalam 

susu, namun interval pemerahan yang terlalu lama tidak 

dianjurkan karena dapat mempengaruhi kuantitas produksi 

susu secara keseluruhan (Nababan, 2008). 

Rendahnya kualitas susu yang dihasilkan oleh 

peternakan rakyat diantaranya merupakan akibat sistem 

manajemen pemerahan dan penanganan susu yang belum 

sesuai standar sehingga berimbas pada susu peternak yang 

dihargai  relatif  murah  oleh  Industri Pengolahan Susu (IPS)  

dengan  penetapan  standar  mutu  susu  yang semakin ketat. 

Untuk itu aspek penanganan pascapanen yang sesuai dengan 

Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan 

perlu diperhatikan dan diterapkan dengan baik oleh peternak 

sap perah (Usmiati., dkk, 2009). Penurunan kualitas susu juga 

dipengaruhi oleh pemalsuan. Pemalsuan sederhana dapat 

dilakukan dengan menambahkan air. Penambahan air akan 

menurunkan persentase kandungan gizi susu. Berikut kerangka 

konsep penelitian tersaji pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 

 

Berdasarkan uji berat jenis, kadar protein dan kadar 

lemak kita dapat mengetahui persentase komponen susu segar 

sehingga mulai dari hulu kualitas susu segar dapat dikontrol. 

Penetapan standar yang ketat sesuai dengan Standar Nasional 

Indonesia (SNI) diharapkan mampu menjaga kualitas sehingga 

tidak merugikan konsumen. Koperasi sebagai badan 

penampung susu rakyat harus menerapkan standar operasional 

Pemerahan pagi cenderung 

menghasilkan susu yang 

banyak namun lemaknya 

rendah 
 

Susu segar tinggi nilai gizi 

Pemerahan sore cenderung 

menghasilkan susu yang 

sedikit namun lemaknya 

tinggi 
 

Pengujian kualitas susu segar saat penerimaan susu di KUD 

dengan uji berat jenis, kadar protein dan kadar lemak untuk 

kontrol kualitas susu sehingga sesuai standar dan tidak ada 

pemalsuan 
 

Susu segar sesuai standar yang berlaku 
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yang tepat. Penyetoran susu oleh peternak dilakukan pagi dan 

sore hari sesuai waktu pemerahan, serta perlu recording yang 

teratur dengan pengujian susu sebelum diterima oleh koperasi 

agar kualitas susu terjaga.  

 

1.6. Hipotesis 

Pemerahan pagi dan sore diduga memberikan perbedaan 

kualitas produksi susu sapi PFH ditinjau dari uji berat 

jenis,kadar lemak dan kadar protein. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Perah Peranakan Friesian Holstein (PFH) 

Sapi perah merupakan salah satu ternak yang 

menghasilkan susu melebihi kebutuhan anak-anaknya, 

meskipun begitu produksi susu masih dapat dipertahankan 

dalam waktu tertentu walaupun anak-anaknya sudah lepas 

sapih atau sudah tidak menyusui lagi. Susu yang berlebih ini 

dapat dimanfaatkan oleh manusia (Aliyah, 2012).  

Putra (2009) menambahkan sapi perah Peranakan  

Friesian Holstein  (PFH) merupakan salah satu sapi perah di 

Indonesia yang merupakan hasil persilangan dari sapi perah  

Friesian Holstein  (FH) dengan sapi lokal. Hasil dari 

persilangan ini mewarisi sifat kedua induknya, bobot badan 

cukup tinggi dan mudah beradaptasi dengan lingkungan tropis, 

namun produksi susu relatif lebih rendah. Produksi yang 

rendah ini tidak dapat mencukupi kebutuhan susu dalam 

negeri. Hal ini disebabkan  karena  jumlah penduduk 

Indonesia  selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.  

Yani dan Purwanto (2006) menyatakan bahwa sebagian 

besar sapi perah di Indonesia adalah sapi bangsa FH  yang 

didatangkan dari negara-negara Eropa yang beriklim sedang 

dengan suhu termonetral rendah berkisar antara 13-25 
0
C. 

Menurut Adinata, Sumadi dan Adiarto (2009) bahwa sapi 

perah FH di Indonesia berasal dari Eropa, sebab kondisi iklim 

Eropa sebagian besar beriklim subtropis dan sedang sangat 

berbeda dengan di Indonesia yaitu tropis sehingga produksi 

susunya tidak optimal. 

Sapi PFH untuk pemusatan pemeliharaannya di daerah 

Jawa dibagi menjadi dua daerah yaitu, daerah yang pertama 
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mempunyai ketinggian 300 meter diatas permukaan air laut 

(mdpl) dengan temperatur harian rata-rata 28-35 
0
C dengan 

kelembaban relatif 75 % dan curah hujan 1800-2000 mm atau 

disebut juga sebagai daerah rendah. Daerah yang kedua atau 

daerah tinggi memiliki suhu 16-23 
0
C, kelembaban 70 %, 

curah hujan 1800 mm, dengan ketinggian diatas permukaan air 

laut 750 meter (Fauzi, Sarwiyono dan Setyowati, 2013). 

Ciri-ciri sapi PFH diantaranya berwarna hitam belang 

putih dengan batas jelas, kepala berbentuk panjang, lebar dan 

lurus, ekor warna putih, tanduk mengarah kedepan dan 

membengkok kedalam, dengan  karakteristik  sapi betina yang 

jinak dan tenang, serta dapat menghasilkan susu lebih banyak 

dibandingkan dengan bangsa yang lainnya yaitu mencapai 

5.982 Kg/laktasi (Gayatri, Setiadi dan Budiraharjo, 2005). 

 

2.2 Susu Sapi Perah 

Susu adalah cairan yang disekresi oleh mamalia betina, 

tujuan utama dari  sekresi susu adalah untuk memenuhi 

kebutuhan gizi yang lengkap untuk anaknya. Susu 

menyediakan energi terutama dari  lemak dan gula susu 

(laktosa), asam amino (protein), vitamin, dan gugus-gugus 

atau (mineral) (Fox, Guinee, Cogan and Mc Sweeney, 2000). 

Komponen susu segar terdiri dari air sebanyak 85,22 % 

dan bahan kering sebesar 14,78 %. Bahan kering susu terdiri 

dari BKTL sebanyak 11,36 % dan lemak 3,42 %. BKTL terdiri 

dari protein sebesar 2,82 %, laktosa 4,47 %, mineral 0,65 % 

dan sisanya berupa vitamin-vitamin seperti vitamin A, D, E 

dan K (Ceballo, Moralles, Adarve, Castro, Martinez and 

Sampelayo, 2009).  

Karakteristik fisikokimia susu menurut SNI (1998): 

Berat Jenis pada suhu 27,5 
0
C minimum 1,0280, kadar lemak 
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minimum 3,0 %, kadar bahan kering tanpa lemak (BKTL) 

minimum 8,0 % dan  kadar protein minimum 2,7 %. 

Susu merupakan bahan pangan yang istimewa bagi 

manusia karena komposisinya yang ideal, selain itu susu 

mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan 

mudah dimanfaatkan oleh tubuh. Komponen susu terdiri dari 

air  87,7 % dan bahan kering 12,1 %. Bahan kering susu terdiri 

dari bahan kering tanpa lemak (BKTL) 8,6 % dan lemak 3,45 

%. BKTL terdiri dari protein 3,2 %, laktosa 4,6 %, mineral 

0,85 % dan sisanya berupa vitamin-vitamin seperti vitamin A, 

D, E dan K. Protein dalam susu berupa kasein 2,7 % dan 

albumin 0,5 % (Saleh, 2004).  

 

2.3  Standar Susu Segar 

Di koperasi, susu disaring dan diuji kualitasnya meliputi 

berat jenis (BJ), uji alkohol, kadar lemak, protein, bahan 

kering tanpa lemak (SNF/Solid Non Fat) dan total bakteri 

(Total Plate Count/TPC). Susu yang mengandung mikroba 

tinggi, pada uji alkohol susu akan pecah dan nilai TPC 

menunjukkan angka yang tinggi, sedangkan susu yang telah  

dipalsukan  akan  merubah  nilai BJ  susu  atau  susu pecah  

pada  uji  alkohol  tergantung  jenis  pemalsuan  yang  

dilakukan.  Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-

3141-1998 susu segar adalah susu murni yang  tidak  

mendapatkan  perlakuan  apapun  kecuali  proses  pendinginan  

dan tanpa memengaruhi kemurniannya. Sebelum  diangkut ke 

pabrik  untuk diolah, susu yang telah lulus uji dikumpulkan 

pada alat pendingin (Plate Cooler) atau menggunakan air atau 

glycol dingin untuk mencapai suhu 4 
o
C serta dilakukan 

homogenisasi (Usmiati., dkk, 2009).  
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Standar merupakan tolak ukur kesesuaian komposisi 

susu yang ditetapkan oleh badan yang berwenang dalam hal 

ini Badan Standarisasi Nasional (BSN). BSN pada tahun 2004 

mengeluarkan pengumuman mengenai SNI susu segar pada 

Tabel 1 sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Syarat Mutu Susu Segar berdasarkan SNI 01-

3141-2004 

No Parameter Syarat 

1. Berat jenis (BJ) pada 

suhu 27,5 
0
C 

minimal 1,0280 

2. Kadar protein minimal 2,7 % 

3. Kadar lemak minimal 3,0 % 

4. Kadar bahan kering 

tanpa lemak (BKTL) 

minimal 8,0 % 

5. Cemaran logam 

berbahaya  

timbal maksimum 0,3 ppm, seng 

maksimum 0,5 ppm, merkuri 

maksimum 0,5 ppm dan arsen 

maksimum 0,5 ppm 

6. Organoleptik warna, aroma, rasa dan 

kekentalan tidak ada perubahan 

7.  Kotoran dan benda 

asing 

Negatif 

8. Cemaran mikroba total kuman maksimum 1.000.000 

CFU/ml, Salmonella negatif, 

Escherechia coli (patogen) 

negatif, Coliform 20 CFU/ml, 

Streptococcus grup B negatif dan 

Staphylococcus aureus 100 

CFU/ml 
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2.4 Waktu Pemerahan 

Pemerahan memiliki tujuan untuk mendapatkan jumlah 

susu maksimal dari ambingnya, apabila pemerahan tidak 

sempurna sapi induk cenderung untuk menjadi kering terlalu 

cepat dan produksi total menjadi menurun. Umumnya 

pemerahan dilakukan sebanyak 2 kali sehari, yakni pada pagi 

dan sore hari, namun jika produksi susu yang dihasilkan lebih 

dari 25 liter/hari, pemerahan sebaiknya dilakukan 3 kali sehari, 

yakni pagi, siang dan sore hari. Jarak pemerahan dapat 

menentukan jumlah susu yang dihasilkan. Jika jaraknya sama, 

yakni 12 jam maka jumlah susu yang dihasilkan pada pagi dan 

sore hari akan sama, namun apabila jarak pemerahan tidak 

sama, maka jumlah susu yang dihasilkan pada sore hari akan 

lebih sedikit daripada susu yang dihasilkan pada pagi hari 

(Williamson dan Tristy, 2009). 

Handayani (2010) menyatakan setiap peternak sapi 

perah harus berupaya untuk mendapatkan susu yang bersih 

dan sehat sehingga aman untuk dikonsumsi, selain kebersihan 

kandang tata laksana pemeliharaan sapi dan manajemen 

pemerahan juga mempengaruhi kualitas dan kuantitas susu 

yang dihasilkan. Susu yang berkualitas dapat turun atau rusak 

kualitasnya akibat dari proses pemerahan yang kurang tepat.  

Interval pemerahan yang baik dari pagi ke siang dan 

dari siang ke pagi adalah 12 jam. Interval pemerahan ini 

sangat berpengaruh terhadap kandungan nutrien dalam susu 

khususnya kandungan lemak, semakin lama interval 

pemerahan maka semakin tinggi kandungan lemak di dalam 

susu, namun interval pemerahan yang terlalu lama tidak 

dianjurkan, karena  dapat mempengaruhi kuantitas produksi 

susu secara keseluruhan. Kegiatan membersihkan ambing pada 

ternak sapi perah harus langsung diikuti dengan kegiatan 
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memerah agar hormon oksitosin bekerja optimal. Gerakan 

usapan atau basuhan air hangat pada ambing merupakan 

rangsangan pada otak melalui jaringan syaraf, selanjutnya otak 

akan mengeluarkan hormon oksitosin ke dalam darah. Hormon 

oksitosin menyebabkan otot-otot pada kelenjar susu bergerak 

dan lubang puting membuka sehingga susu mengalir keluar. 

Hormon oksitosin hanya bekerja selama 6 – 8 menit, oleh 

karena itu pemerahan pada seekor sapi harus dilakukan dengan 

cepat dan selesai dalam waktu 7 menit. Sapi yang sedang 

berproduksi, putingnya mengalami hyperkeratosis pada 5 

bulan pertama masa produksi dan akan berkurang pada bulan-

bulan akhir sehingga dapat mempermudah masuknya bakteri 

(Nababan, 2008). 

 

2.5 Pengujian Kualitas Susu Segar 

2.5.1 Berat Jenis (BJ) Susu Segar 

Sifat-sifat  fisikokimia  susu meliputi berat jenis 

susu antara  1,0260-1,0320 pada suhu 20 
0
C, pH susu 

segar berkisar antara 6,6-6,7, warna normal susu putih 

kebiru-biruan sampai kekuningan, cita rasa susu khas 

dan agak manis berasal dari laktosa, sedangkan rasa asin 

berasal dari klorida (Usmiati dkk, 2009). Uji BJ 

dilakukan dengan menggunakan alat laktodensi meter 

(rata-rata BJ susu = 1,028), susu yang encer maka BJ 

susu menjadi rendah atau di bawah standar (SNI, 2004). 

Pengukuran BJ air susu dipakai alat yang disebut 

lactodensimeter yang telah ditera pada suhu 27,5 
0
C. 

Lactodensimeter ada yang telah memakai termometer 

ada pula yang tidak memakai, untuk pengukuran BJ 

susu, tuangkan 250 cc atau 500 cc susu kedalam 

tabungukur, kemudian dicatat berat jenis dan suhu dari 
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susu tersebut, setelah itu lihat tabel penyesuaian berat 

jenis susu dari suhu yang tercatat tadi pada suhu 27,5
0
C, 

karena suhu ini adalah suhu kamar rata-rata di 

Indonesia. Berat jenis susu yang baik minimum 1.0280. 

Pengukuran susu hanya dapat dilakukan setelah 3 jam 

dari pemerahan atau bila suhu susu sudah terletak antara 

20
0
C sampai 30 

0
C, karena pada keadaan ini susu telah 

stabil (Saleh, 2004). 

 

2.5.2 Kadar Protein Susu Segar 

Kadar protein di dalam susu rata-rata 3,20 % yang 

terdiri dari 2,70 % kasein (bahan keju), dan 0,50 % 

albumin, sehingga bahan kering susu sebanyak 26,50 % 

adalah protein, pada susu juga terdapat globulin dalam 

jumlah sedikit. Protein didalam susu juga merupakan 

penentu kualitas susu sebagai bahan konsumsi (Saleh, 

2004). 

Jenis protein susu dibagi menjadi dua kategori 

utama yang dapat dipisahkan berdasarkan kelarutannya 

pada pH 4,6 dengan suhu 2O 
0
C, pada kondisi tersebut, 

salah satu jenis protein akan mengendap yang dikenal 

sebagai kasein, sedangkan protein yang tetap larut 

dalam kondisi ini dikenal sebagai serum atau whey 

protein. Sekitar 80% dari total nitrogen dalam susu sapi, 

domba, kambing, dan kerbau adalah kasein, Kasein dan 

protein whey memiliki sifat molekul dan fisikokimia 

sangat berbeda. Kasein terdiri dari empat jenis protein 

dengan sifat substansial berbeda yaitu fraksi alfa 1-

kasein, alfa 2-kasein, beta-kasein dan kappa-kasein yang 

masing-masing membentuk sekitar 38 %, 10 %, 34 %, 

dan 15 % dari seluruh kasein. Fraksi alfa 1-kasein, alfa 
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2-kasein, dan beta-kasein, yang bersama-sama 

membentuk sekitar 80 % dari seluruh kasein (Tamime, 

2012).  

Kasein terdiri atas asam amino yang dibutuhkan 

oleh tubuh. Sifat kasein akan mengendap pada kondisi 

asam (pH rendah), karena memiliki kelarutan 

(solubility) rendah pada kondisi asam dan kasein mudah 

dicerna (digestible). Fraksi protein whey dari susu sapi, 

domba, kambing, dan kerbau mengandung  empat 

protein utama: (3-laktoglobulin (P-Ig, 50%), oc-

laktalbumin (oc-la, 20%), serum darah albumin (BSA, 

10%), dan imunoglobulin (Ig, 10 % terutama IgGI, yang 

terdiri dari IgG2, IgA, dan IgM) (Fox. et al, 2000). 

 

2.5.3 Kadar Lemak Susu Segar 

Kandungan susu segar antara lain air 87,1 %, 

bahan kering 12,9 %, lemak 3,9 %, protein 3,4 %, 

laktosa 4,8 %, dan mineral 0,8 % (Levy, 2003). Lemak 

susu memiliki peran penting dalam menentukan kualitas 

susu. Indonesia umumnya menggunakan cara Gerber 

yaitu ambil 10 ml asam belerang dengan konsentrasi 91-

92 % dengan menggunakan pipet kemudian masukkan 

kedalam botol butyrometer, ditambahkan 11ml air susu 

ke dalamnya dan akhirnya tambahkan 1 ml amylalcohol. 

Ditutup butyrometer tersebut dengan sumbat yang 

terbuat dari karet dan dikocok perlahan-lahan hingga 

zat-zat tadi tercampur menjadi homogen. Ditaruh 

butyrometer tersebut dalam penangas air (water bath) 

dengan suhu 65 – 70 
0
C selama 10 menit, setelah itu 

butyrometer tersebut disentrifus selama 5 menit dengan 

alat pemusing yang berkecepatan 1200 ppm. 
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Dimasukkan lagi butyrometer kedalam penangas air 

selama 5 menit dan akhirnya kadar lemak dibaca pada 

skala yang terdapat pada butyrometer tersebut untuk 

mendapat skala nol pada batas antara lemak dengan zat 

lainnya (Saleh, 2004).  
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BAB III 

METODE KEGIATAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu  pada 

September 2015  sampai dengan Oktober 2015 di Koperasi 

Unit Desa (KUD) DAU, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

 

3.2. Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah susu segar yang berasal dari 

30 ekor induk sapi perah PFH laktasi ke 2 dan 3, disetor oleh 

peternak kepada KUD Dau pada waktu pagi dan sore. 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian laktodensimeter, 

beaker glass, timbangan, alat destruksi, alat destilasi vapodest, 

erlenmeyer, buret, oven (WT-Binder), desikator, perangkat 

soxlet (50-100 ml, Gerhardt Durran), cawan petri, kertas 

saring dan benang. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

survey lapang. Data yang diambil di KUD Dau berupa 

produksi susu, BJ, kadar protein dan kadar lemak yang 

kemudian di kelompokkan pada pemerahan pagi dan sore. 

 

3.4. Variabel Pengamatan  

Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah  

produksi susu, berat jenis, kadar protein, dan kadar lemak 

susu. 
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3.5. Analisis Data 

Setelah data lapang diperoleh, kemudian data diinput 

dan diolah  dengan MS.Excel dan SPSS versi 16.0 

menggunakan Uji T  berpasangan. 

 

3.6. Batasan Istilah 

Susu = Cairan berwarna putih yang disekresi 

oleh kelenjar mammae (ambing) pada 

mamalia betina sebagai bahan 

makanan dan sumber gizi bagi 

anaknya. 

Berat 

jenis 

= Perbandingan relatif antara massa jenis 

sebuah zat dengan massa jenis air 

murni. 

Lemak = Senyawa organik yang terdapat di alam 

dan sukar larut dalam air, tetapi mudah 

larut dalam pelarut organik nonpolar, 

misalnya hidrokarbon dan eter. 

Protein  = Senyawa organik kompleks berbobot 

molekul tinggi yang merupakan 

polimer dari monomer-monomer asam 

amino yang dihubungkan satu sama 

lain dengan ikatan peptida. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kuantitas dan Kualitas Kimiawi Susu Sapi Perah 

PFH di KUD Dau 

Berdasarkan hasil penelitian selama 1 bulan pada sapi 

laktasi periode ke 2 sampai ke 3 pada bulan ke 2 dan ke 3 

dengan jumlah 30 ekor di KUD Dau tentang total produksi dan 

kualitas kimiawi susu sapi perah PFH yang meliputi BJ, lemak 

dan protein dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Total produksi susu dan rataan kualitas kimia (BJ, 

lemak dan protein) susu sapi perah PFH di KUD Dau 

Variabel 

Penelitian 

Pemerahan 

Pagi 

Pemerahan 

Sore 

Total produksi 

susu (l) 

7304,5 + 35,15 5198,3 + 26,31 

Berat jenis (BJ) 1,031 + 0,007 1,028 + 0,007 

Kadar protein (%) 3,06 + 0,29
a
 3,09 + 0,32

b
 

Kadar lemak (%) 3,50 + 1,53
a
 4,50 + 1,48

b
 

Ket: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama 

menunjukkan perbedaan yang signifikan (P<0,05) 

Berdasarkan hasil analisis statistik (dapat dilihat pada 

Lampiran 3) diketahui tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara pemerahan pagi dan pemerahan sore 

(P<0,05) terhdap produksi susu sapi perah PFH. Hal tersebut 

dikarenakan rentang waktu pemerahan antara pagi-sore dan 

sore-pagi mempunyai jeda waktu yang berbeda, yakni jeda 



22 

 

pemerahan antara sore-pagi relatif lebih lama dibandingkan 

pagi-sore. Jeda waktu pemerahan yang lama menyebabkan 

ternak juga lebih maksimal dalam memanfaatkan nutrisi pakan 

untuk metabolisme tubuh. Pemerahan yang dilakukan oleh 

peternak mitra KUD Dau umunya 2 kali waktu pemerahan 

yaitu pada pagi hari jam 05.00-06.30 WIB dan sore hari jam 

14.00-15.00. Antar peternak memiliki pola jam pemerahan 

yang berbeda sehingga memungkinkan data yang diperoleh 

kurang seragan yang menyebabkan faktor jam pemerahan 

kurang berpengaruh dalam penelitian di KUD Dau. 

4.1.1 Berat Jenis Susu Sapi  

Berdasarkan hasil analisa statistik (dapat dilihat 

pada Lampiran 4) bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan (P<0,05) anatara pemerahan pagi dan 

pemerahan sore. Pemerahan pagi mempunyai nilai 

rata-rata berat jenis lebih tinggi dari pemerahan sore 

yaitu 1,031 dan rataan berat jenis susu untuk 

pemerahan sore hari yaitu 1,028. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat menurut Mardalena (2008) yang 

mneyatakan bahwa pemerahan susu biasanya 

dilakukan 2 kali sehari yaitu pagi dan sore hari. 

Interval waktu yang sama antara pemerahan pagi dan 

sore hari akan memberikan perubahan komposisi susu 

yang relatif sedikit, sedangkan interval waktu 

pemerahan yang berbeda akan menghasilkan 

komposisi susu yang berbeda juga. Umumnya pada 

perusahaan sapi perah, pemerahan pagi hari dilakukan 

pada  pukul 05.00 WIB dan sore hari pukul 14.00 

WIB dengan interval waktu pemerahan 9 jam dan 15 



23 

 

jam. Hal ini akan memberikan perbedaan komposisi 

susu yang dihasilkan.   

Hasil penelitian dari perlakuan waktu 

pemerahan yang berbeda  mempunyai nilai rata-rata 

BJ susu pemerahan pagi 1.031 yaitu lebih tinggi dari 

standart berat jenis nasional Indonesia tahun 1998 

yaitu 1,028 sedangkan untuk BJ susu pemerahan sore 

sesuai dengan codex SNI yaitu 1,028 (SNI, 1998). Hal 

tersebut sesuai dengan penelitian Mardalena (2008) 

bahwa waktu pemerahan tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap kadar BJ susu. Ternyata berat jenis 

susu berbanding terbalik dengan kadar lemak susu, 

dimana berat jenis susu pada pagi hari lebih tinggi 

daripada sore. Berat jenis susu akan dipengaruhi oleh 

bahan kering dan kadar lemak susu. Berat jenis susu 

berbanding terbalik dengan kadar lemak susu dimana 

semakin tinggi kadar lemak susu semakin rendah berat 

jenis susu. 

 

4.1.2 Kadar Protein  

Berdasarkan hasil analisis statistik (dapat dilihat 

pada Lampiran 5) diketahui bahwa waktu pemerahan 

pagi dan sore mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kadar protein (P<0,05). Waktu pemerahan 

sangat mempengaruhi kualitas susu sapi salah satunya 

pada protein sapi. Tabel SNI menjelaskan bahwa  

pemerahan pagi hari menunjukkan bahwa terdapat 

beragam kadar protein susu sapi pada setiap individu 

sapi yaitu kadar protein tertinggi terdapat pada sapi 

kode 0941 sebesar 3,45% dan rataan kadar protein 

terendah terdapat pada sapi kode 743 sebesar 2,32%. 
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Waktu pemerahan sore hari menunjukkan bahwa 

kadar protein tertinggi terdapat pada sapi kode 0893 

sebesar 3,58% dan rataan kadar protein terendah 

terdapat pada sapi kode 8988 sebesar 1,93% 

sedangkan nilai rataan keseluruhan susu sapi dari 30 

ekor sapi dalam penelitian adalah 3,086%. Hal ini 

tidak sesuai dengan pendapat (Mardalena, 2008) 

menyatakan bahwa waktu  interval pemerahan yang 

sore hari lebih tinggi dari pada pemerahan pagi hari 

terhadap kadar protein susu sapi.  

Tabel 2 menjelaaskan Nilai rata-rata kadar 

protein susu dari dua waktu pemerahan yang berbeda 

adalah 3,071 persen menunjukkan bahwa nilai rata-

rata kadar protein susu sudah diatas batas minimum 

standart nasional Indonesia yaitu 2,8% (SNI, 2004). 

pendapat Rosalina (2005), bahwa apabila koefisien 

korelasi lebih kecil dari 0,6 maka hubungan antara 

variabel dianggap lemah. Hasil penelitian perhitungan 

nilai korelasi untuk pengaruh perlakuan perbedaan 

waktu pemerahan terhadap kadar protein dikatan tidak 

berbeda nyata Karena nilai korelasi pemerahan pagi 

yaitu (P>0.1), sedangkan pemerahan sore Dikatakan 

berpengaruh nyata yaitu (P>0.1). Sesuai dengan 

pendapat Mardalena (2008) yang menjelaskan bahwa 

waktu interval pemerahan yang sore hari lebih tinggi 

dari pada pemerahan pagi hari terhadap kadar protein 

susu sapi 

 

4.2 Kadar lemak 

Berdasarkan hasil analisis statistik (dapat dilihat pada 

Lampiran 6) diketahui bahwa waktu pemerahan pagi dan sore 
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mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kadar protein 

(P<0,05). Produksi susu sapi  pada Tabel 2, peternak sapi PFH  

KUD DAU dari 30 ekor sapi yang laktasi pada periode ke-2 

sampai ke-3 dan pada bulan ke-2 sampai ke-3 mempunyai 

nilai rata-rata kandungan lemak yang beragam. Nilai rataan 

kadar lemak susu sapi pada pemerahan pagi hari dari 30 ekor 

sapi sebesar 4.33 persen dan pemerahan sore hari sebesar 

4.60%. Menurut Basya (1983) menyatakan bahwa apabila 

interval pemerahan dilakukan pada waktu yang tidak sama, 

misalnya pemerahan pagi pada jam 5.00 dan pemerahan sore 

pada jam 19.00, maka kadar,lemak susu akan lebih tinggi pada 

pemerahan pagi, dengan demikian kadar lemak susu akan 

lebih tinggi pada interval pemerahan yang lebih singkat . 

Perbedaan kadar lemak susu dengan interval pemerahan yang 

tidak sama dapat mencapai 0,5 - 1,0%. Berdasarkan nilai rata-

rata kadar lemak susu keseluruhan perlakuan pemerahan yaitu 

4,465 persen lebih besar dari batas minimal yang terdapat 

dalam standart kadar lemak Indonesia yaitu 3,0% (SNI, 2004). 

Berdasarkan tabel 4 menjelaskan bahwa perlakuan 

pemerahan pagi terhadap kadar lemak susu memberikan 

pengaruh 2,2 persen, sedangkan perlakuan pemerahan sore 

memberikan pengaruh terhadap kadar lemak susu sebesar 1,18 

persen. Dari hasil penelitian untuk pengaruh perlakuan 

perbedaan waktu pemerahan terhadap kadar lemak dikatan 

tidak berpengaruh nyata Karena nilai korelasi pemerahan pagi 

yaitu (P>0.1) dan pemerahan sore (P>0.1). Sesuai dengan 

pendapat Rosalina (2005), bahwa apabila koefisien korelasi 

lebih kecil dari 0,6 maka hubungan antara variable dianggap 

lemah. 

.  

 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah total produksi 

susu sapi perah PFH pada peternakan mitra KUD Dau lebih 

tinggi saat pemerahan pagi dibanding pemerahan sore, yaitu 

selisih 2106 mililiter berbanding lurus dengan BJ yaitu selisih 

0,003 lebih tinggi pada pemerahan pagi, namun berbanding 

terbalik dengan kadar lemak dan protein yang lebih tinggi 

pada pemerahan sore yakni selisih masing-masing 0,003 dan 

1,00. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian diatas dapat disarankan bahwa 

hendaknya dilakukan pemerahan secara konsisten dan teratur 

pada pagi dan sore hari untuk menjaga kuantitas dan kualitas 

produksi susu sapi PFH. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Struktur Organisasi di KUD Dau 

 

  
Ka. Unit 

Sumaliq, RD 

 

Administrasi Umum & 

Keuangan 

Rini Sulistyowati, Sos 

Ni Nyoman Widhie 

 

Ka. Sub Bag 

Produksi 

Hartono 

 

Ka. Bag Distribusi dan 

Pemasaran 

Subakti 

 

Ka. Sub Bag Gudang 

dan Bahan Pendukung 

Rohman 

 

Staf Produksi 

Sunarji 

M. Riadi 

Siti Afifah 

 

Ka. Sub Bag 

Gudang Finishing 

Produk 

Untung Utomo 

 

Koordinator Driver 

Herman 

 

Driver 

Erfan Junaedi 

Kasiyan 

Suwandi Budi 
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Lampiran 2.  Rata-rata produksi susu, berat jenis, kadar 

lemak dan kadar protein. 

No 
No. 

Eartag 

Pemerahan Pagi Pemerahan Sore 

Volume Lemak BJ Protein Volume Lemak BJ Protein 

1 981 285 0.97 1.032 3.04 204,5 1.94 1.023 3.06 

2 901 224 4.22 1.028 2.92 187,5 5.42 1.028 3.04 

3 938 193 2.83 1.012 3.32 122,4 6.59 1.029 2.75 

4 899 279,1 495 1.040 3.08 242,3 6.32 1.027 3.3 

5 941 212,3 6.12 1.037 3.49 152,9 6.36 1.033 3.16 

6 788 263 4.74 1.031 2.52 166,5 3.17 1.033 3.24 

7 893 243,5 1.86 1.032 3.19 174,9 4.41 1.024 3.53 

8 747 265,3 3.64 1.024 2.52 183,5 3.01 1.024 3.31 

9 735 235 4.02 1.038 3.1 152,2 4.55 1.042 3.1 

10 748 151,1 1.13 1.038 3.24 151,2 4.58 1.032 3.08 

11 907 261,7 2.45 1.033 3.27 177,2 3.58 1.027 3.49 

12 939 234,7 1.96 1.024 3.27 175 2.72 1.025 3.4 

13 8988 293,2 1.03 1.029 3.45 201,4 1.93 1.037 1.93 

14 709 262,2 4.77 1.024 3.08 170 5.96 1.035 3.5 

15 912 257,7 2.57 1.034 3.22 169,4 3.58 1.055 3.44 

16 942 241,4 4.78 1.026 2.89 145 4.78 1.029 2.96 

17 1012 231,5 5.47 1.034 3.18 151,9 6.76 1.026 3.13 

18 937 208,4 4.35 1.029 2.57 157,8 5.85 1.029 2.58 

19 1001 237,9 3.3 1.030 3.05 174,6 4.53 1.023 2.9 

20 1616 276,6 1.07 1.032 3.03 178,2 2.4 1.025 2.83 

21 737 204,2 5.98 1.021 3.31 135,5 7.74 1.02 3.01 

22 821 240,6 3.12 1.023 2.92 148,3 4.52 1.022 2.83 

23 917 298 3.89 1.040 2.97 221,3 4.53 1.027 3.04 

24 833 295,9 2.07 1.023 3.31 213,2 4.19 1.029 3.1 

25 902 234,5 5.02 1.042 3.08 172,2 5.96 1.028 3.08 
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26 940 204,4 2.9 1.027 3.31 152,2 3.51 1.026 3.28 

27 743 199,6 4.14 1.028 2.32 154 3.03 1.024 3.24 

28 906 233,9 2.1 1.032 3.36 180,2 4.48 1.021 3.3 

29 832 241,3 4.44 1.039 2.93 181,2 4.03 1.022 3.1 

30 914 295,5 5.2 1.035 2.74 201,8 4.58 1.025 2.89 

 

Total 7304,5 105,09 30,917 91,68 5198,3 135,01 30,85 92,6 

 

Rataan 243,48 3,50 1,031 3,06 173,28 4,50 1,028 3,09 

 

SD 35,19 1,53 0,007 0,29 26,31 1,48 0,007 0,32 
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Lampiran 3. Analisis Statisstik Total Produksi Susu 

 

Tests of Normality 

 

pemerahan 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Volume 

dalam 

satuan liter 

Pemerahan pagi .100 30 .200* .962 30 .342 

Pemerahan sore .115 30 .200* .964 30 .397 

a. Lilliefors Significance  

Correstion  

      

      

 Data berdistribusi normal sebab nilai signifikansi pada 

kolom Kolmogorov-Smirnov
a 
> 0,05 

Group Statistics 

 Pemeraha

n N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Volume 

dalam 

satuan liter 

Pemeraha

n pagi 
30 2.4348E2 35.18594 6.42404 

Pemeraha

n sore 
30 1.7328E2 26.31319 4.80411 
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Independent Samples Test 

  

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Volume 

dalam 

satuan liter 

Equal 

variances 

assumed 

2.317 .133 8.752 58 .000 70.20667 8.02171 
54.14

947 

86.2638

6 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  8.752 53.709 .000 70.20667 8.02171 
54.12

211 

86.2912

2 

 

 Karena data diasumsikan sama maka dilihat pada 

kolom Sig (2-tailed), nilai Sig. 0,000<0,05 sehingga 

Ho ditolak (Tidak berpengaruh).  
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Lampiran 4. Analisis statistik Berat Jenis susu 

 

Tests of Normality 

 

pemerahan 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Nilai BJ Pemerahan 

pagi 
.084 30 .200

*
 .968 30 .496 

Pemerahan 

sore 
.229 30 .000 .809 30 .000 

a. Lilliefors Significance 

Correction 

     

 Data berdistribusi normal sebab 

nilai signifikansi pada kolom 

Kolmogorov Smirnova > 0,05 

 

    

Group Statistics 

 

pemerahan N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Nilai BJ Pemerahan 

pagi 
30 1.03057 .006750 .001232 

Pemerahan 

sore 
30 1.02833 .007053 .001288 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Nilai 
BJ 

Equal 
variances 
assumed 

.232 .632 1.253 58 .215 .002233 .001782 -.001335 .005801 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  

1.253 57.889 .215 .002233 .001782 -.001335 .005801 

 

 Karena data diasumsikan sama maka dilihat pada 

kolom Sig (2-tailed), nilai Sig. 0,002<0,05 sehingga 

Ho ditolak (Tidak berpengaruh). 
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Lampiran 5. Analisis statistik kadar protein 

 

Tests of Normality 

 

Pemerahan 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Protein satuan % Pemerahan pagi .131 30 .200
*
 .927 30 .041 

Pemerahan sore .142 30 .128 .878 30 .003 

a. Lilliefors Significance Correction      

 Data berdistribusi normal sebab nilai signifikansi 

pada kolom Kolmogorov Smirnova > 0,05 

 

    

 

Group Statistics 

 pemerahan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Protein satuan 

% 

Pemerahan pagi 30 3.0560 .28945 .05285 

Pemerahan sore 30 3.0867 .31767 .05800 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

  Lower Upper 

Protein 
satuan 
% 

Equal 
variances 
assumed 

.009 .926 -.391 58 .697 -.03067 .07846 -.18773 .12640 

Equal 
variances 
not assumed 

  

-.391 57.505 .697 -.03067 .07846 -.18776 .12642 

 

 Karena data diasumsikan sama maka dilihat pada 

kolom Sig (2-tailed), nilai Sig. 0,697 > 0,05 maka H0 

diterima (berpengaruh nyata P<0,05) kemudian 

dilanjutkan dengan uji BNT (LSD) 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Protein satuan %  

pemerahan Mean 

Std. 

Deviation N 

Pemerahan pagi 3.0560 .28945 30 

Pemerahan 

sore 
3.0867 .31767 30 

Total 3.0713 .30170 60 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Protein satuan 

% 

   

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model .014
a
 1 .014 .153 .697 

Intercept 
565.985 1 565.985 

6.129E

3 
.000 

pemerahan .014 1 .014 .153 .697 

Error 5.356 58 .092   

Total 571.356 60    

Corrected Total 5.370 59    

a. R Squared = ,003 (Adjusted R Squared = -,015)   

 

Grand Mean 

Dependent Variable:Protein 

satuan % 

 

Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

3.071 .039 2.993 3.150 
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Lampiran 6. Analisis statistik kadar lemak 

Tests of Normality 

 

pemerahan 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Lemak satuan % Pemerahan pagi .527 30 .000 .192 30 .000 

Pemerahan sore .145 30 .107 .971 30 .563 

a. Lilliefors Significance Correction      

 

 Data berdistribusi normal sebab nilai signifikansi pada 

kolom Kolmogorov Smirnov
a 
> 0,05 

Group Statistics 

 

pemerahan N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Lemak 

satuan % 

Pemerahan pagi 30 19.8380 89.75642 16.38721 

Pemerahan sore 30 4.5003 1.48159 .27050 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Lemak 

satuan % 

Equal 

variances 

assumed 

3.987 .051 .936 58 .353 15.33767 16.38944 -17.46936 48.14469 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

.936 

29.

01

6 

.357 15.33767 16.38944 -18.18171 48.85704 

 

 Karena data diasumsikan sama maka dilihat pada 

kolom Sig (2-tailed), nilai Sig. 0,353 > 0,05 maka H0 

diterima (berpengaruh nyata P<0,05) kemudian 

dilanjutkan dengan uji BNT (LSD) 

 

Descriptive Statistics 

Dependent Variable:Lemak satuan %  

pemerahan Mean 

Std. 

Deviation N 

Pemerahan pagi 19.8380 89.75642 30 

Pemerahan 

sore 
4.5003 1.48159 30 

Total 12.1692 63.40916 60 
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:Lemak satuan %    

Source 

Type III Sum 

of Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model 3528.660
a
 1 3528.660 .876 .353 

Intercept 8885.317 1 8885.317 2.205 .143 

pemerahan 3528.660 1 3528.660 .876 .353 

Error 233693.913 58 4029.205   

Total 246107.890 60    

Corrected Total 237222.573 59    

a. R Squared = ,015 (Adjusted R Squared = -

,002) 

  

 

 

Grand Mean 

Dependent Variable:Lemak 

satuan % 

 

Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

12.169 8.195 -4.234 28.573 

 

 

 

 



 


