
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di dusun Dengel Desa 

Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Lokasi penelitian 

berada pada ketinggian 700-1.700 m diatas permukaan laut 

(dpl) dan suhu udara rata-rata mencapai 12-20 derajat Celsius. 

Suhu di lokasi penelitian sudah memenuhi standar bagi ternak 

sapi perah, karena pada suhu tersebut dapat memberi 

kenyamanan bagi sapi perah sehingga tingkat produktivitas 

meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Yani dan Purwanto 

(2006) yaitu sebagian besar sapi perah yang ada di Indonesia 

adalah sapi bangsa FH yang didatangkan dari negara-negara 

Eropa yang memiliki iklim sedang (temperate) dengan kisaran 

suhu termonetral rendah (13-25ºC). Berdasarkan kondisi iklim 

asal tersebut, sapi perah FH sangat peka terhadap perubahan 

suhu tinggi. 

Pemerahan yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu 

2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Pemerahan pagi hari 

pada pukul 05.30 WIB dan sore hari pada pukul 14.00 WIB. 

Sebelum pemerahan, kandang dan sapi dibersihkan terlebih 

dahulu kemudian mempersiapkan alat pemerahan. Susu yang 

telah diperahsecara manual disaring ke dalam milkcan 

kemudian di tampung pada tangki penampungan. 

4.2 Konsumsi Pakan Sapi Perah PFH 

Kualitas pakan berpengaruh paling besar pada 

produksi susu. Jumlah pemberian pakan hijauan dan 

konsentrat dapat mempengaruhi jumlah produksi dan kualitas 

susu. Konsumsi pakan sapi perah selama perlakuan dapat 
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meliputi hijauan (rumput gajah) dan konsentrat (pollard, 

bekatul, bungkil kopra, dan ampas tahu). Kandungan hijauan 

dan konsentrat dapat dilihat pada Tabel 2. Konsentrat 

diformulasi sendiri dengan pedoman pemenuhan kebutuhan 

nutrisi ternak. Sedangkan hijauan diperoleh dari hasil 

penanaman pada lahan pribadi. Konsentrat diberikan 2 kali 

sehari sebelum pemberian hijauan yaitu pada pagi hari pukul 

05.30 WIB dan sore hari pukul 14.00 WIB. Pemberian 

konsentrat tersebut bertolak belakang berdasarkan pendapat 

Putra (2009), bahwa pakan konsentrat diberikan terlebih 

dahulu sebelum pakan hijauan yang bertujuan untuk 

merangsang pertumbuhan mikroba rumen sedangkan pakan 

hijauan diberikan setelah pemerahan agar mikroba rumen 

dapat dimanfaatkan dan karbohidrat dapat dicerna. Hal ini 

disebabkan sapi kecenderungan mengalami kekenyangan 

terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi hijauan, akibatnya 

serat kasar yang dikonsumsi sedikit. 

Tabel 2. Kandungan pakan konsentrat dan hijauan yang 

digunakan selama penelitian 

Komponen 
Bahan Kering 

(%) 

Bahan Organik 

(%) 

Konsentrat 90,76 92,19 

Hijauan 86,01 89,96 

Keterangan: Hasil Analisa di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Universitas Brawijaya Malang (2015) 

 Hasil analisa statistik pada Lampiran 1. dan 

Lampiran 2. bahwa konsumsi BK dan BO pada setiap 

perlakuan tidak berbeda. Hal ini dikarenakan pemberian 

hijauan dan konsentrat yang seragam dengan jumlah yang 

sama. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilaporkan 



oleh Stephanie (2013) bahwa suplementasi mineral copper 

(Cu), manganese (Mn), and zinc (Zn) pada ternak perah 

ternyata tidak memberikan perbedaan yang nyata terhdap 

konsumsi BK dibanding kontrol. 

Konsumsi BK dan BO akan berpengaruh pada 

tercukupinya kebutuhan nutrisi pakan dan jumlah zat pakan 

yang dikonsumsi serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

pertumbuhan. Kualitas pakan (hijauan dan konsentrat) yang 

rendah untuk sapi perah akan berdampak tidak baik terhadap 

produksi susu. Pemberian pakan dan tatalaksana yang kurang 

baik, akan berpengaruh terhadap kemampuan berproduksi sapi 

perah (Siregar, 2001). Peningkatan kualitas ransum diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas dan produksi susu. 

4.3 Produksi Susu 

Hasil analisis statistik pada Lampiran 3. produksi 

susu rata-rata produksi susu pada setiap perlakuan tertera pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata Produksi Susu  

Perlakuan 
Pra Penelitian 

(l/ekor/hari) 

Selama 

Penelitian 

(l/ekor/hari) 

Selisih 

(liter) 

P0 13,92 ± 5,34 13,24±2,34
a 

0,68 

P1 16,90 ± 2,26 17,66 ± 1,48
b 

0,76 

P2 14,60 ± 4,18 18,53 ± 0,74
b 

3,93 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

Tabel 3. menunjukkan bahwa perlakuan 

suplementasi “Bregadium Cattle Growth Nutrients” 



berpengaruh terhadap produksi susu. Suplemen “Bregadium 

Cattle Growth Nutrients” menghasilkan produksi susu 

tertinggi yaitu 18,53 ± 0,74 liter pada level P2 (40ml). Diikuti 

P1 = 17,66 ± 1,48 liter dan P0 = 13,24 ± 2,34 liter sebagai 

nilai terendah. Hal ini disebabkan P2 mempunyai kandungan 

Cu dan Ca lebih tinggi daripada P1 yang berfungsi 

memperbaiki daya cerna serat kasar. Selain itu kandungan P 

bersifat asam dan Ca bersifat basa menjadi buffer pada pH 

dalam rumen untuk menstabilkan pH rumen. Selain kebutuhan 

nutrisi mikroba rumen terpenuhi, mikroba dalam rumen 

bekerja optimal sehingga aktifitas mikroba rumen meningkat. 

Meningkatnya aktivitas mikroba dalam mencerna zat 

makanan sebagai akibatnya peningkatan level mineral dalam 

rumen. Ca, P, dan Mg sangat penting dalam metabolisme 

dalam rumen (Anonymous, 2001). Hal yang sama juga 

dikemukakan Dias, et al. (2006), bahwa mineral Ca, P. Mg, 

Mo pada level yang normal dalam rumen meningkatkan 

aktivitas mikroba dalam mencerna serat, terutama selulosa. 

Pamungkas dan Anggraeny (2006) menambahkan bahwa 

populasi bakteri dalam rumen dapat membantu meningkatkan 

laju cerna serat dan laju alir mikroba, sehingga konsumsi 

pakan akan meningkat. Semakin tinggi konsumsi pakan maka 

produksi susu akan meningkat. 



 

Gambar 2. Grafik Produksi Susu Selama Perlakuan 

Pada Gambar 2. dapat diketahui bahwa produksi 

susu mengalami peningkatan pada P1 dan P2. Sapi yang diberi 

perlakuan yakni dimulai pada bulan laktasi ke 2-3 atau pada 

hari ke 60-110. Kemampuan produksi sapi perah pada bulan 

laktasi tersebut harusnya mengalami penurunan, namun 

produksi susu terus mengalami peningkatan pada P1 dan P2 

dengan adanya penambahan Suplemen “Bregadium Cattle 

Growth Nutrients”. Hal tersebut kurang sesuai dengan 

pendapat Sudono dan Rosdiana (2003) yang menyatakan 

bahwa puncak produksi susu hanya berada pada hari ke 30-60. 

4.4 Kualitas Susu 

Rata-rata kualitas susu sapi FH selama penelitian 

yang diberi perlakuan Suplemen “Bregadium Cattle Growth 

Nutrients” dapat dilihat pada Tabel 4., sedangkan hasil 

perhitungan kualitas susu tertera pada Lampiran 4. sampai 9. 
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Tabel 4 Rata-rata Kualitas Susu  

Kualitas 

Susu 

Perlakuan 

P0 P1 P2 

Lemak 

(%) 
3,72±0,24

a 
4,47±0,14

b 
5,19±0,10

c 

Protein 

(%) 
3,08±0,03

 
3,13±0,06

 
3,16±0,05

 

Laktosa 

(%) 
3,75±0,26

 a
 4,06±0,17

 ab
 4,53±0,22

b
 

Berat 

Jenis 

(gr/ml) 

1,0263± 

0,0005
a 

1,0269± 

0,0002
ab 

1,0274± 

0,0005
b 

Solid Non 

Fat (%) 
7,10±0,48

 
7,23±0,30

 
7,31±0,25

 

Total Solid 

(%) 
10,51±0,83

a 
11,30±0,62

b 
11,34±0,74

b 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada baris yang sama 

menunjukkan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

Pemberian Suplemen “Bregadium Cattle Growth 

Nutrients” hanya berpengaruh pada kadar lemak, laktosa, berat 

jenis, dan Total Solid, sedangkan tidak berpengaruh pada 

kandungan kadar protein, dan Solid Non Fat. 

Ljutovac, Lagriffoul, Paccard, Guilletand Chilliard 

(2008) mengatakan bahwa produksi dan komposisi susu 

berbanding terbalik apabila produksi susu tinggi maka diikuti 

dengan penurunan komposisi susu. Akan tetapi untuk sapi 

perah yang diberi Suplemen “Bregadium Cattle Growth 

Nutrients” komposisi susu baik Lemak, Protein, Laktosa, 

Berat jenis, SNF dan TS tidak menunjukan penurunan, 

sehingga ada kemungkinan pemberian Suplemen “Bregadium 



Cattle Growth Nutrients” berpengaruh pada susu. Untuk 

memacu pertumbuhan mikroba rumen maka pakan harus 

kecukupan mineral makro dan mikro, karena mineral akan 

berperan dalam optimalisasi bioproses rumen dan metabolism 

pakan ternak, sehingga akan berpengaruh terhadap VFA 

(Vollatile Fatty Acid) yang dihasilkan (Anonymous, 2001).  

4.4.1 Lemak  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 

Suplemen “Bregadium Cattle Growth Nutrients” dapat 

meningkatkan kadar lemak susu. Data pengukuran kadar 

lemak susu secara umum meningkat dengan meningkatnya 

suplementasi mineral. Gambar 3. menunjukkan rata-rata lemak 

susu yang dihasilkan pada P0 yaitu 3,72%, P1 yaitu 4,47%,dan 

P2 yaitu 5,19% hal ini menunjukkan bahwa pemberian 

Suplemen “Bregadium Cattle Growth Nutrients” sebanyak 20 

ml dan 40 ml perhari dapat meningkatkan protein susu 

dibandingkan dengan perlakuan kontrol (P0). Kadar lemak 

berkisar antara 4,47 ± 0,14% (perlakuan suplementasi mineral 

20 ml/hari) sebagai nilai terendah dan 5,19 ± 0,10% 

(perlakuan suplementasi mineral 40 ml/hari) sebagai nilai 

tertinggi. 



 
Gambar 3. Kadar Lemak Susu Sapi Perah Sebelum dan 

Setelah Perlakuan 

Hal ini disebabkan konsumsi mineral tersebut 

menjadikan perbaikan dan meningkatkan metabolismedalam 

rumen terutama dalam sintesis asam propionat, butirat, yang 

merupakan prekursor pembentukan air susu pada kelenjar 

mammae. Mutamimah dkk (2013) menambahkan bahwa Asam 

asetat dan asam butirat akan masuk ke peredaran darah menuju 

hati untuk diubah menjadi asam lemak, selanjutnya masuk 

kedalam sel-sel sekresi ambing untuk sintesis lemak susu. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan Legleiter, Spears 

and Lloyd (2005) dan Tiffany, Fellner and Spears (2006) yang 

menyatakan bahwa suplemenatasi mineral-mineral makro 

yang tepat meningkatkan produksi susu dan kadar lemak susu 

(level yang ideal), sebagai akibat dari metabolisme asam-asam 

lemak terbang yang meningkat, sehingga terjadi peningkatan 

level prekursor susu. 
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4.4.2 Protein 

Protein susu merupakan salah satu penentu dari 

kualitas susu, semakin tinggi protein susu maka kualitas susu 

semakin baik. Kadar protein susu dapat mempengaruhi harga 

jual susu pada IPS (Industri Pengolahan Susu) dan koperasi 

susu. Protein susu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satunya yaitu pakan yang berkualitas baik. 

 
Gambar 4. Kadar Protein Susu Sapi Perah Sebelum dan 

Setelah Perlakuan 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 

Suplemen “Bregadium Cattle Growth Nutrients” dapat 

meningkatkan kadar protein susu. Tabel 4. menunjukkan hasil 

pengukuran kadar protein susu tersebut secara umum tidak 

menunjukkan adanya pengaruh yang nyata dengan 

meningkatnya suplementasi mineral. Gambar 4. menunjukkan 

rata-rata protein susu yang dihasilkan pada P0 yaitu 3,08%, P1 

yaitu 3,13%, dan P2 yaitu 3,16% hal ini menunjukkan bahwa 

pemberian Suplemen “Bregadium Cattle Growth Nutrients” 

sebanyak 20 ml dan 40ml perhari tidak dapat meningkatkan 

protein susu dibandingkan dengan perlakuan kontrol (P0). 
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Kadar protein berkisar antara 3,13 ± 0,06% (perlakuan 

suplementasi mineral 20 ml/hari) sebagai nilai terendah dan 

3,16 ± 0,05% (perlakuan suplementasi mineral 40 ml/hari) 

sebagai nilai tertinggi. Hal tersebut diduga karena kurangnya 

kandungan mineral Zn pada Suplemen “Bregadium Cattle 

Growth Nutrients”, sehingga tidak dapat meningkatkan kadar 

protein susu. Mineral Zn berperan dalam sintesa protein yaitu 

pada sintesis asam nukleat. Dalam sintesis protein molekul 

DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi 

asam amino yang menyusun protein. Molekul DNA pada suatu 

sel ditranskripsi menjadi molekul RNA. Molekul RNA inilah 

yang ditranslasi menjadi asam amino sebagai penyusun 

protein. Sesuai dengan Tillman et al. (1998) yang menyatakan 

bahwa peningkatan kadar protein susu diakibatkan oleh 

suplementasi Zn proteinat dapat mempercepat sintesa protein 

oleh mikroba melalui pengaktifan enzim-enzim mikroba. 

Mineral Zn berfungsi pada sintesis asam nukleat (DNA dan 

RNA), dan sintesis protein sehingga meningkatkan kadar 

protein susu dan produksi protein susu. Kadar protein susu 

sapi pada setiap perlakuan berada pada kisaran normal 

berdasarkan Standart Nasional Indonesia minimal 2,8% 

(Anonymous, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4.3 Laktosa 

 
Gambar 5. Kadar Laktosa Susu Sapi Perah Sebelum dan Setelah 

Perlakuan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 

Suplemen “Bregadium Cattle Growth Nutrients” dapat 

meningkatkan kadar laktosa susu. Tabel 4. menunjukkan hasil 

pengukuran kadar laktosa susu tersebut secara umum berbeda 

dengan meningkatnya suplementasi mineral. Gambar 5. 

menunjukkan rata-rata laktosa susu yang dihasilkan pada P0 

yaitu 3,75%, P1 yaitu 4,06%, dan P2 yaitu 4,53%. 

Suplementasi “Bregadium Cattle Growth Nutrients” 

menghasilkan laktosa susu tertinggi yaitu 4,53 ± 0,22 liter 

pada level P2 (40ml/hari).  

Laktosa adalah disakarida yang terdiri dari gabungan 

2 monosakrida yaitu glukosa dan galaktosa (Heyman, 2006). 

Dias, et al. (2006), mengemukakan bahwa mineral Ca, P. Mg, 

Mo pada level yang normaldalam rumenakan meningkatkan 

aktivitas mikroba dalam mencerna serat, terutama selulosa. 

Dengan kenaikan selulosa, asam lemak terbang yang 

dihasilkan juga akan mengingkat. Dengan demikian maka 

glukosa juga meningkat, karena asam lemak terbang 
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khususnya asam propionat adalah prazat glukosa. Glukosa 

yang meningkat mengakibatkan kenaikan kandungan laktosa 

susu karena sebagian glukosa akan masuk ke kelenjar mamae 

dan diubah menjadi laktosa. Hasil analisa glukosa darah pada 

Lampiran 10. menunjukkan bahwa terdapat peningkatan 

Glukosa darah yang signifikan, maka dapat disimpulkan 

bahwa pemberian Suplemen “Bregadium Cattle Growth 

Nutrients” berpengaruh terhadap peningkatan Laktosa susu. 

4.4.4 Berat Jenis  

 
Gambar 6. Berat Jenis Susu Sapi Perah yang Sebelum dan Setelah 

Perlakuan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 

Suplemen “Bregadium Cattle Growth Nutrients” dapat 

meningkatkan berat jenis susu. Data hasil pengukuran Berat 

Jenis susu tersebut secara umum meningkat dengan 

meningkatnya suplementasi mineral. Gambar 6. menunjukkan 

rata-rata berat jenis susu yang dihasilkan pada P0 yaitu 1,0263 

gr/ml, P1 yaitu 1,0269gr/ml, dan P2 yaitu 1,0274 hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian Suplemen “Bregadium Cattle 

Growth Nutrients” sebanyak 20 ml dan 40 ml perhari dapat 
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meningkatkan Berat Jenis susu dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol (P0).  

Terlihat variasi angka dari berat jenis susu tersebut. 

Pengujian pada berat jenis susu menunjukkan bahwa 

perlakuan memberi pengaruh terhadap nilai berat jenis susu. 

Peningkatan berat jenis susu tersebut karena bertambahnya 

butiran butiran (glubula) lemak dan laktosa pada tiap kenaikan 

suplementasi mineral. Semakin besar kandungan lemak dan 

laktosa maka semakin kecil kandungan air pada susu, sehingga 

meningkatkan konsentrasi susu yang akhirnya berpengaruh 

pada bertambah beratnya kandungan BJ susu. Kenaikan Berat 

Jenis susu tersedia pada Tabel 4. 

Ramelan (2001) juga mengemukakan bahwa variasi 

BJ terjadi karena perbedaan besarnya kandungan lemak, 

laktosa, protein dan garam-garam mineral. Kadar TS 

mempengaruhi BJ susu. TS mempunyai korelasi yang positif 

dengan BJ susu, dimana kenaikan TS akan meningkatkan BJ 

susu. Anonymous (2011) menetapkan bahwa susu sapi perah 

yang memenuhi persyaratan mutu memiliki berat jenis 1,027 

g/ml. 

4.4.5 Solid Non Fat  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 

Suplemen “Bregadium Cattle Growth Nutrients” dapat 

meningkatkan Solid non fat pada susu. Tabel 4. menunjukkan 

hasil pengukuran kadar Solid non fat pada susu tersebut secara 

umum tidak signifikan dengan meningkatnya suplementasi 

mineral. Gambar 7. menunjukkan rata-rata Solid non fat yang 

dihasilkan pada P0 yaitu 7,10%, P1 yaitu 7,23%, dan P2 yaitu 

7,31% hal ini menunjukkan bahwa pemberian Suplemen 

“Bregadium Cattle Growth Nutrients” sebanyak 20 ml dan 40 



ml perhari tidak dapat meningkatkan protein susu 

dibandingkan dengan perlakuan kontrol (P0). 

 
Gambar 7. Solid Non Fat Susu Sapi Perah Sebelum dan Setelah 

Perlakuan 

Perlakuan tidak memberikan pengaruh terhadap 

kandungan bahan kering tanpa lemak susu. Hal ini jelas karena 

konsumsi bahan kering dari seluruh perlakuan relatif sama 

dapat dilihat di Lampiran 11. Diperkuat dengan hasil analisa 

statistik yang tidak menunjukkan pengaruh yang nyata pada 

Lampiran 1. Akibatnya kandungan bahan kering tanpa lemak 

tidak memberikan hasil yg signifikanseiring dengan 

meningkatnya suplementasi mineral. 

Kadar SNF dalam susu minimal 7,8% (Anonymous, 

2011). Menurut Alim dan Hidaka (2002) kadar SNF susu pada 

umumnya sekitar 8,8%. Standar tersebut berbeda dengan hasil 

penelitian ini. Setiap perlakuan tidak menunjukkan hasil yang 

memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut 

disebabkan kandungan serat kasar yang dikonsumsi sapi perah 

pada tiap perlakuan masih kurang, sehingga memberikan 

pengaruh terhadap SNF susu. 
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4.4.6 Total Solid 

 
Gambar 8. Total Solid Susu Sapi Perah Sebelum dan Setelah 

Perlakuan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian 

Suplemen “Bregadium Cattle Growth Nutrients” dapat 

meningkatkan Total Solid susu. Data hasil pengukuran Total 

Solid susu tersebut secara umum meningkat dengan 

meningkatnya suplementasi mineral. Gambar 8. menunjukkan 

rata-rata Total Solid susu yang dihasilkan pada P0 yaitu 

10,51%, P1 yaitu 11,30%, dan P2 yaitu 11,34%. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian Suplemen “Bregadium Cattle 

Growth Nutrients” sebanyak 20 ml dan 40 ml perhari dapat 

meningkatkan Total Solid susu dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol (P0). Total Soid berkisar antara 11,30 ± 

0,62% (perlakuan suplementasi mineral 20 ml/hari) sebagai 

nilai terendah dan 11,34 ± 0,74% (perlakuan suplementasi 

mineral 40 ml/hari) sebagai nilai tertinggi (Tabel 2). 

Kadar Total Solid (TS) pada susu tergantung pada 

kadar lemak dan SNF, sehingga jika kadar lemak dan SNF 

tinggi maka nilai TS juga akan tinggi. Pemberian Suplemen 

“Bregadium Cattle Growth Nutrients” dapat meningkatkan 
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kadar lemak saja, namun tidak untuk SNF. Sehingga TS juga 

akan meningkat karena adanya pengaruh peningkatan dalam 

kadar lemak tersebut.  

Kadar TS susu pada P1 dan P2 masih dalam 

jangkauan beberapa standar. Menurut Anonymous (2011) 

menetapkan SNI TS yaitu minimal 11,00%, sedangkan 

Standar Industri Pengolahan Susu IPS yaitu 10,50 – 12,70%. 

 

 

 

 


