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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Susu segar merupakan cairan yang berasal dari ambing sapi 

sehat dan bersih yang diperoleh dengan cara pemerahan yang 

benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah 

sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali 

pendinginan. Susu memiliki kandungan nutrien yang lengkap. 

Susu segar mengandung kadar air sebesar 87%, kandungan 

lemak hingga 4%, protein 3,4%, laktosa 4,8%, dan vitamin serta 

mineral yang baik untuk kebutuhan zat gizi manusia. 

Konsumsi susu per kapita di Indonesia pada tahun 2014 

adalah 11,9 liter per kapita per tahun. Jumlah konsumsi susu 

tersebut masih sedikit apabila dibandingkan dengan negara 

tetangga seperti Malaysia dengan konsumsi susu sebesar 22,1 

liter per kapita per tahun dan Thailand dengan konsumsi susu 

sebesar 31,7 liter per kapita per tahun. Masyarakat Indonesia  

lebih banyak mengkonsumsi susu bubuk yaitu sebesar 82% dari 

total konsumsi susu per kapita, sementara sisanya adalah dalam 

bentuk susu segar yaitu sekitar 18 %. Pada saat ini, Industri 

Pengolahan Susu (IPS) yang memproduksi susu bubuk di 

Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor yang 

mencapai 70% karena produksi susu dalam negeri hanya dapat 

memenuhi 25-30% permintaan susu di Indonesia. Populasi sapi 

perah dihitung dari tahun 2012 adalah sebesar 611.940 ekor 

menurun 14% ke angka 525.171 ekor. Kebutuhan susu segar 

dalam negeri diperkirakan mencapai 3,3 juta ton per tahun, 

sedangkan pasokan susu segar dalam negeri pada tahun 2015 

hanya 805.363 kg, maka dari itu perlu dilakukan perbaikan 
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mutu sapi perah di Indonesia untuk meningkatkan produktivitas 

susu dalam negeri. (Anonimous, 2016).  

Produksi susu sapi perah dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu faktor internal (dalam) dan faktor eksternal (luar). Faktor 

internal meliputi bangsa sapi dan kualitas genetik sapi, 

sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari 

lingkungan, seperti pakan, temperatur, cuaca, dan sanitasi. 

Guna mewujudkan produksi susu sapi yang tinggi dan optimal 

maka manajemen dari kedua faktor tersebut harus diperhatikan. 

Bibit sapi perah yang bagus dan manajemen pakan yang baik 

akan memberikan dampak yang positif bagi produktivitas sapi 

perah. 

Pakan merupakan salah satu faktor penting pada industri 

peternakan sapi perah. Nutrien-nutrien yang terdapat pada 

pakan dibutuhkan ternak untuk kebutuhan hidup pokok dan 

produksi. Pemberian pakan hijauan pada sapi perah masih 

belum cukup untuk memberikan produksi susu yang maksimal, 

maka dari itu diperlukan tambahan pakan penguat berupa 

konsentrat dalam jumlah yang tepat dan sesuai dengan 

kebutuhan sapi perah untuk meningkatkan produktivitas sapi 

perah. 

Konsumsi pakan erat kaitannya dengan produktivitas ternak. 

Konsumsi pakan yang tinggi akan menghasilkan produksi susu 

yang tinggi pula, tergantung dari kadar bahan kering dan 

kandungan nutrien dalam pakan tersebut. Ketersediaan dan 

kontinuitas pakan juga merupakan hal penting yang 

diperhatikan oleh peternak. Salah satu upaya untuk 

memaksimalkan konsumsi pakan adalah dengan metode 

pemberian pakan lengkap.  

Pakan lengkap (PL) merupakan pakan campuran yang terdiri 

dari hijauan atau limbah pertanian, suplemen protein 
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(konsentrat), mineral, dan vitamin yang sudah disusun sesuai 

dengan proporsi dan kebutuhan nutrien ternak. Pemberian PL 

dapat meminimalisir ternak dalam memilih-milih pakan 

sehingga dalam tiap PL yang dikonsumsi, nutrien dari hijauan 

dan konsentrat dapat masuk secara seimbang (Amaral et al, 

2002). Kelebihan PL yang lain adalah meningkatkan efisiensi 

dalam pemberian pakan sehingga konsumsi pakan dapat 

meningkat dan memberikan hasil produksi yang maksimal 

(Yani, 2001). 

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan PL 

terhadap konsumsi pakan dan produksi susu sapi perah PFH 

(Peranakan Friesian Holstein). 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh pemberian PL terhadap konsumsi pakan, produksi 

susu, dan efisiensi pakan sapi perah PFH. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh pemberian PL terhadap konsumsi pakan, 

produksi susu, dan efisiensi pakan sapi perah PFH. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan kepada semua pihak yang berhubungan dengan 

peternakan tentang pemberian PL dan pengaruhnya terhadap 

konsumsi pakan, produksi susu, dan efisiensi pakan sapi perah 

PFH. 
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1.5. Kerangka Pikir 

Produksi susu sapi perah sampai saat ini belum mampu 

memenuhi kebutuhan susu dalam negeri. Belum terpenuhinya 

kebutuhan susu diakibatkan dari rendahnya produktivitas sapi 

perah (Anggraeni et al., 2001). Menurut Schmidt et al (1988), 

bahwa produktivitas sapi perah yang masih rendah disebabkan 

oleh beberapa faktor, antara lain kualitas genetik ternak, 

tatalaksana pakan, umur beranak pertama, periode laktasi, 

frekuensi pemerahan, masa kering kandang dan kesehatan. 

Penyebab rendahnya produksi susu adalah pakan (kualitas dan 

kuantitas), tata cara pemerahan, sistem perkandangan, sanitasi 

dan penyakit terutama mastitis (Sudarwanto, 1999). 

Salah satu faktor penyebab masih rendahnya produktivitas 

susu adalah faktor pakan. Pemberian pakan yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan ternak menyebabkan ternak tidak dapat 

memproduksi susu dengan maksimal. Kebutuhan nutrien sapi 

perah tidak hanya dapat diandalkan dengan pemberian hijauan 

saja, namun juga perlu penambahan pakan penguat yang 

mempunyai kandungan protein tinggi seperti konsentrat. 

Penelitian yang telah dilaksanakan di daerah Garut 

menunjukkan, bahwa suplementasi pakan konsentrat sebanyak 

3 kg/ekor/hari dapat meningkatkan kemampuan produksi susu 

sampai dengan 22,3%, dan pendapatan para peternak (Siregar 

et al., 1994). Sementara itu, penelitian yang telah dilaksanakan 

di daerah Pangalengan, Lembang, dan Kertasari menunjukkan 

bahwa suplementasi pakan konsentrat sebanyak 2 kg/ekor/hari 

berakibat terhadap peningkatan kemampuan berproduksi susu 

sekitar 11,3– 25,0%, disamping terjadinya peningkatan 

pendapatan para peternak (Siregar, 2000). 

Besarnya konsumsi nutrien merupakan tolak ukur akan 

tinggi rendahnya produksi susu pada sapi perah. Sapi perah 
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dapat dipacu kemampuan produksinya apabila diberikan 

ransum dengan nutrien yang tepat. Semakin banyak konsumsi 

bahan kering, maka nutrien yang masuk dalam tubuh sapi juga 

akan semakin banyak. Salah satu solusi untuk meningkatkan 

konsumsi bahan kering adalah dengan menggunakan PL. 

Menurut Wongnen et al (2009), pemberian PL yang terdiri dari 

campuran antara hijauan dengan konsentrat sudah banyak 

dilakukan oleh industri susu di negara-negara maju. Kelebihan 

PL adalah untuk menghindari ternak yang selektif dalam 

memilih pakan dan juga untuk menjaga keseimbangan 

fermentasi dalam rumen. Pemberian PL dapat meningkatkan 

konsumsi pakan, meningkatkan kondisi yang baik dalam rumen 

sehingga dapat memicu aktivitas mikroba untuk mencerna lebih 

banyak pakan dan akhirnya produksi susu meningkat. 

Pemberian PL meningkatkan konsumsi bahan kering dan 

produksi susu daripada pemberian pakan secara terpisah 

(Wachirapakorn et al, 1997). Skema kerangka pikir penelitian 

disajikan pada Gambar 1. 

1.6. Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pemberian PL dapat 

meningkatkan konsumsi BK, BO, produksi susu, dan efisiensi 

pakan sapi perah PFH.  
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Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian  

Produksi Susu Sapi Perah

Faktor Genetik

Umur

BCS

Bangsa

Faktor Lingkungan 

Tidak 
Terkontrol

Iklim

Cuaca

Terkontrol

Pakan

Sanitasi

Perkandangan

Konsentrat 

Suplementasi konsentrat 2 kg/hari 

dapat meningkatkan produksi susu 

sekitar 11,3– 25,0% (Siregar, 2000) 

 

Hijauan 

Pemberian pakan hijauan saja 

masih  belum cukup untuk 

memenuhi kebutuhan nutrien sapi 

laktasi 

 

Pakan Lengkap (PL) 

Pakan campuran yang terdiri dari hijauan dan konsentrat 

yang sudah disusun sesuai kebutuhan nutrien ternak. 

Pemberian campuran pakan hijauan dan konsentrat dalam 

bentuk PL dapat meningkatkan konsumsi sehingga 

produksi susu juga akan meningkat (Yani, 2001) 

 

 

Peningkatan Konsumsi Pakan  

(Bahan Kering dan Bahan Organik) 

Peningkatan Produksi Susu dan 

Efisiensi Pakan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Gambaran Umum Sapi Perah  

Sapi Fries Holland atau FH, di Amerika Serikat disebut 

Holstein Friesian atau disingkat Holstein, sedangkan di Eropa 

disebut Friesian. Sapi FH adalah sapi perah yang produksi 

susunya tertinggi, dibandingkan bangsa-bangsa sapi perah 

lainya, dengan kadar lemak susu yang rendah rata-rata 3,7%. 

Sapi Holstein memiliki warna tubuh hitam dan putih, telinga 

hitam, kaki putih, dan ujung ekor yang putih. Sapi FH di 

Indonesia dapat menghasilkan susu 20 liter/hari, tetapi rata-rata 

produksi 10 liter/hari atau 3.050 kg susu 1 kali masa laktasi 

(Sudono, 2003). Pada umumnya, kebanyakan sapi perah di 

Indonesia adalah sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH) yang 

merupakan hasil persilangan antara sapi FH dengan sapi lokal. 

Sapi PFH memiliki ciri yang hampir sama dengan sapi FH. 

Disamping memiliki produksi yang hampir sama dengan sapi 

FH, sapi PFH juga lebih memiliki ketahanan tubuh yang baik 

pada daerah tropis. Klasifikasi taksonomi sapi PFH menurut 

Kartadisastra, (1997) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Animalia 

Fillum  : Chordata 

Sub Fillum  : Vertebrata 

Kelas   : Mammalia 

Bangsa   : Placentalia 

Suku   : Ungulata 

Famili   : Bovidae 

Sub famili  : Bovinae 

Genus   : Bos 

Species   : Bos Taurus 
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Kemampuan berproduksi susu sapi perah Friesian Holstein 

dapat mencapai lebih dari 6.000 kg per laktasi dengan kadar 

lemak susu rata-rata 3,6 %. Standar bobot betina dewasa 

berkisar antara 570 - 730 kg, sedangkan produksi susu sapi PFH 

sebelum tahun 1979 sekitar 1.800-2.000 kg/laktasi dengan 

panjang laktasi rata-rata kurang dari 10 bulan (Siregar, 1992). 

Sapi FH mempunyai beberapa keunggulan, salah satunya yaitu 

jinak, tidak tahan panas tetapi sapi ini mudah menyesuaikan diri 

dengan keadaan lingkungan. Ciri-ciri sapi FH yang baik adalah 

memiliki tubuh luas ke belakang, sistem dan bentuk 

perambingan baik, puting simetris, dan efisiensi pakan tinggi 

yang dialihkan menjadi produksi susu (Blakely dan Blade, 

1998). 

2.2. Kebutuhan Nutrien Sapi Perah 

Kebutuhan nutrien sapi perah fase pertengahan laktasi 

berdasarkan bahan kering dengan estimasi bobot dewasa 450 kg 

dapat dilihat pada lampiran 1. 

2.3. Pakan Lengkap (PL) 

Pakan lengkap (PL) merupakan salah satu metode 

pemberian pakan dengan cara mencampur semua bahan baku 

pakan baik hijauan maupun konsentrat menjadi satu kesatuan. 

PL sudah diformulasikan sesuai dengan kebutuhan nutrien 

ternak. Menurut Chuson and DeVries (2009), PL adalah pakan 

yang dibuat dalam bentuk campuran yang homogen yang 

bertujuan untuk meminimalisir sapi yang selektif dalam 

memilih pakan sehingga semua nutrien dalam pakan dapat lebih 

banyak masuk ke dalam tubuh ternak. Menurut Yani (2001), 

keuntungan pemberian PL adalah meningkatkan efisiensi 

pemberian pakan dan meminimalisir sisa pakan, mendorong 

meningkatnya konsumsi, untuk membatasi konsumsi 
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konsentrat serta mudah dalam pencampuran antara konsentrat 

dan hijauan. 

Hartadi dkk, (1997) menyatakan bahwa PL adalah makanan 

yang cukup gizi untuk ternak tertentu, di dalam tingkat fisiologi 

tertentu, dibentuk atau dicampur untuk diberikan sebagai satu-

satunya makanan dan mampu merawat hidup pokok atau 

produksi (atau keduanya) tanpa tambahan atau substansi lain. 

PL dapat dibuat dengan pelleting atau proses aglomerasi 

(penggabungan) beberapa bahan pakan melalui proses mekanik 

untuk meningkatkan nilai nutrien, palatabilitas, efisiensi pakan, 

serta memudahkan pemberian pakan di lapangan. 

PL merupakan sistem pemberian pakan dalam bentuk 

tunggal yang dapat dibuat dengan proses pelleting, yaitu proses 

pencampuran atau penggabungan beberapa bahan pakan 

melalui proses mekanik dengan tujuan untuk meningkatkan 

nilai nutrien, palatabilitas, efisiensi pakan, menghindari seleksi 

pakan oleh ternak serta memudahkan pemberian pakan di 

lapangan (Owens, 1979). Ruminansia mempunyai sifat seleksi 

terhadap bahan pakan yang tersedia dan tidak ada kontrol 

terhadap kemungkinan akibat buruk suatu bahan pakan 

(Parakkasi, 1995).  

Menurut Wongnen et al (2009), pemberian PL yakni 

campuran antara hijauan dengan konsentrat sudah banyak 

dilakukan oleh industri susu di negara-negara maju. Kelebihan 

penggunaan PL adalah untuk menghindari ternak dalam 

memilih-milih pakan dan juga untuk menjaga keseimbangan 

fermentasi dalam rumen. Pemberian PL dapat meningkatkan 

konsumsi pakan, meningkatkan kondisi yang baik dalam rumen 

sehingga dapat memicu aktivitas mikroba untuk mencerna lebih 

banyak pakan. Pemberian pakan secara homogen dapat 

meningkatkan konsumsi bahan kering dan produksi susu 
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daripada pemberian pakan secara terpisah (Wachirapakorn et al, 

1997). 

2.4 Pakan 

2.4.1. Rumput gajah (Pennisetum purpureum) 

Rumput gajah (Pennisetum purpureum), sebagai bahan 

pakan ternak yang merupakan hijauan unggul, dari aspek 

tingkat pertumbuhan, produktifitas dan nilai gizinya. Produksi 

rumput gajah dapat mencapai 20 – 30 ton/ha/tahun (Ella, 2002).  

Berikut ini klasifikasi dari Rumput Gajah (Pennisetum 

purpureum):   

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobinta 

Superdivision : Spermatophyta 

Division : Magnoliophyta 

Class  : Liliopsida 

Subclass : Commelinidae 

Order  : Cyperales 

Family  : Poaceae / Graminae 

Genus  : Pennisetum 

Spesies  : Pennisetum purpureum (Anonimous, 2017) 

Karakteristik morfologi rumput gajah adalah tumbuh tegak, 

merumpun lebat, tinggi tanaman dapat mencapai 2-5 m, 

berbatang tebal dan keras, serta berdaun panjang. Kandungan 

protein kasar tanaman rumput gajah yang menurun seiring 

dengan meningkatnya umur, sesuai dengan pendapat 

(Djajanegara dkk.,1998) bahwa umur tanaman pada saat 

pemotongan sangat berpengaruh terhadap kandungan gizinya. 

Umumnya, makin tua umur tanaman pada saat pemotongan, 

makin berkurang kadar proteinnya dan serat kasarnya makin 

tinggi. Menurut Susetyo dkk, (1994) tanaman pada umur muda 
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kualitas lebih baik karena serat kasar lebih rendah, sedangkan 

kadar proteinnya lebih tinggi.  

Tabel 1. Kandungan nutrien rumput gajah  

Rumput Gajah 
BK 

(%) 

Abu PK SK BETN 

-------%BK-------  

45 hari (a) 16,82 - 10,03 - - 

56 hari (b) 24 - 7,9 32,27 - 

43 – 56 hari (c) 18 15,4 9,1 33,1 40 

57-70 hari (c) 21 14,1 8,3 33,5 41,7 

Diatas 70 hari (c) 20 10,1 10,1 31,2 46,2 

Sumber : (a) Susanti (2007); (b) Purbajanti dkk (2011); (c) Hartadi 

dkk (1997)  

Keterangan: SK: Serat Kasar 

        BETN : Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen 

2.4.2. Tebon jagung (Zea mays) 

Menurut Soeharsono dan Sudaryanto (2006) tebon jagung 

adalah seluruh tanaman jagung termasuk batang, daun dan buah 

jagung muda yang umumnya dipanen pada umur tanaman 45 – 

65 hari. Umiyasih dan Wina (2008) menjelaskan ada pula yang 

menyebut tebon jagung tanpa memasukkan jagung muda ke 

dalamnya. Petani hanya menanam jagung sebagai hijauan dan 

pada umur tertentu (masih dalam tahap baru berbuah atau tahap 

buah muda) seluruh tanaman jagung dipangkas dan dicacah 

untuk diberikan langsung ke ternak dan atau dimasukkan ke 

dalam tempat tertutup untuk dibuat silase. 

Berikut ini klasifikasi tanaman jagung (Zea mays) :  

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Spermatophyta 

Superdivision : Angiospermae 

Division : Monocotyledoneae 

Class  : Liliopsida 
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Subclass : Commelinidae 

Oder  : Cyperales 

Family  : Poaceae / Graminae 

Genus  : Zea L  

Species  : Zea mays L (Anonimous, 2017) 

Percobaan yang dilakukan di daerah Kulon Progo pada 

tahun 2009 menunjukkan bahwa produksi tebon jagung pada 

pemanenan umur 40 hari adalah sebesar 5,163 ton/ha, 

sedangkan pada umur 50 hari sebesar 13,744 ton/ha sehingga 

total tebon yang dihasilkan sebesar 18,907 ton/ha. Tinggi rata-

rata tanaman jagung pada umur 40 hari adalah 145 cm dan 

hijauan yang dihasilkan masih rendah, sedangkan produksi 

hijauan pada umur 50 hari cukup tinggi karena tanaman jagung 

telah mencapai puncak pertumbuhan/ mulai berbunga, dengan 

tinggi tanaman rata-rata 201 cm (Winarti dan Sarjiman, 2010). 

Kandungan air tebon jagung pada umur 40 sangat tinggi 

yaitu 89,79%, namun dari segi kandungan protein, tebon jagung 

umur 40 hari cukup tinggi yaitu 15,31%. Kandungan serat 

masih rendah yaitu 10,8% sedangkan kandungan BETN sangat 

tinggi yaitu 70,36%. 

Tebon umur 50 hari kandungan airnya lebih rendah 

dibanding tebon umur 40 hari yaitu 71,97%, kandungan protein 

lebih rendah dibanding tebon umur 50 hari yaitu sebesar 

12,06%. Kandungan serat juga lebih tinggi yaitu 22,90%, 

sedangkan kandungan BETN lebih rendah yaitu 55,89%. 

Kandungan nutrien tebon jagung dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 2. Kandungan nutrien tebon jagung pada berbagai umur 

pemanenan 

Umur Tanaman 
BK 

(%) 

Abu PK SK BETN 

-------%BK-------  

40 hari (a) 10,19 11,85 15,31 10,8 70,36 

50 hari (a) 18,03 8,30 12,06 22,9 55,89 

43-56 hari (b) 19 8,9 7,9 30,5 50,5 

57-70 hari (b) 22 10,2 8,8 29,6 49,5 

99-112 hari (b) 31 6,1 8 25,7 57,9 

Sumber: (a) Winarti dan Sarjiman (2010)  

               (b) Hartadi dkk (1997)  

2.4.3. Ampas tahu (Glycine max) 

Ampas tahu merupakan hasil ikutan dari proses pembuatan 

tahu yang banyak terdapat di Indonesia, khususnya di Pulau 

Jawa. Oleh karena itu untuk menghasilkan ampas tahu tidak 

terlepas dari proses pembuatan tahu. Ditinjau dari komposisi 

kimianya ampas tahu dapat digunakan sebagai sumber protein. 

Potensi ampas tahu cukup tinggi, kacang kedelai di 

Indonesia tercatat pada Tahun 1999 sebanyak 1.306.253 ton, 

sedangkan Jawa Barat sebanyak 85.988 ton. Sebanyak 50% 

kacang kedelai tersebut digunakan untuk membuat tahu dan 

konversi kacang kedelai menjadi ampas tahu sebesar 100-

112%, maka jumlah ampas tahu tercatat 731.501,5 ton secara 

nasional dan 48.153 ton di Jawa Barat. Potensi ini cukup 

menjanjikan sebagai bahan pakan ternak. 

Karossi (1982) menyatakan bahwa ampas tahu lebih tinggi 

kualitasnya dibandingkan dengan kacang kedelai. Menurut 

Pulungan, dkk (1985) menjelaskan bahwa ampas tahu 

mengandung Neutral Detergent Fiber (NDF) sebesar 51,93% 

dan Acid Detergent Fiber (ADF) sebesar 25,63%, sedangkan 

presentase protein ampas tahu terbilang tinggi yaitu sebesar 
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21%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ampas tahu merupakan 

bahan pakan yang berkualitas tinggi, namun mengandung 

bahan kering rendah yaitu sekitar 13,3%. 

Prabowo dkk., (1993) menyatakan bahwa protein ampas 

tahu mempunyai nilai biologis lebih tinggi daripada protein biji 

kedelai dalam keadaan mentah, karena bahan ini berasal dari 

kedelai yang telah dimasak. Ampas tahu merupakan sumber 

protein yang mudah terdegradasi di dalam rumen (Suryahadi, 

1990) dengan laju degradasi sebesar 9,8% per jam dan rataan 

kecepatan produksi N-amonia nettonya sebesar 0,677 mM per 

jam (Sutardi, 1983). Kandungan nutrien ampas tahu dapat 

dilihat pada Tabel  4. 

Tabel 3. Kandungan nutrien ampas tahu 

No. 
BK 

(%) 

PK SK LK NDF ADF Abu 

 -------%BK------- 

1 13,3 21 23,58 10,49 51,93 25,63 2,96 

2 18,06 21,1 25,43 14,7 - - . 

3 8,69 22,23 29,08 9,43 - - 3,42 

Sumber:  1. Pulungan dkk (1985) 

  2. Hernaman dkk (2005) 

  3. Islamiyati dkk (2010) 

2.4.4. Ubi Kayu (Manihot utilissima) 

Tanaman ubi kayu (Manihot utilissima) adalah komoditas 

tanaman pangan yang cukup potensial di Indonesia selain padi 

dan jagung. Banyak dijumpai nama lokal dari ubi kayu antara 

lain singkong, kaspe, budin, sampen dan lain-lain. Tanaman ubi 

kayu termasuk dalam famili Euphorbiaceae dapat tumbuh 

dengan mudah hampir di semua jenis tanah dan tahan terhadap 

serangan hama maupun penyakit. Ubi kayu merupakan bahan 

pakan yang sangat potensial dan mudah diperoleh namun 

kandungan protein yang terkandung cukup rendah.  
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Berikut adalah klasifikasi ubi kayu (Manihot utilissima): 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Superdivision : Spermatophyta 

Division : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Subclass : Rosidae 

Order  : Euphorbiales 

Family  : Euphorbiaceae 

Genus  : Manihot 

Species  : Manihot utilissima (Anonimous, 2017) 

Produksi ubi kayu di Indonesia mengalami peningkatan 

yang cukup pesat dalam lima tahun terakhir ini dari sebesar 

19.321.183 ton pada tahun 2005 menjadi 21.786.691 pada tahun 

2009, atau mengalami peningkatan sebesar 11,32% 

(Anonimous, 2009). Peningkatan produksi tersebut 

menyebabkan limbah pengolahan ubi kayu dan agroindustrinya 

juga meningkat sehingga cukup potensial digunakan sebagai 

pakan tidak hanya untuk unggas dan ruminansia kecil tetapi 

juga ruminansia besar. Bahan pakan yang berasal dari limbah 

pascapanen tanaman ubi kayu antara lain pucuk ubi kayu, 

batang ubi kayu, kulit ubi kayu, bonggol ubi kayu, gaplek afkir, 

singkong afkir, dan gamblong atau onggok tergolong sebagai 

pakan sumber karbohidrat mudah dicerna (Mariyono dkk, 

2008). Kandungan nutrien ubi kayu dapat dilihat pada Tabel 5. 
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Tabel 4. Kandungan nutrien ubi kayu (%) 

No. 
BK 

(%) 

Abu SK BETN PK LK 

-------%BK-------  

1 35 3,7 3,7 83,4 4,6 - 

2 - - 4,18 - 4,72 2,08 

 Sumber: 1. Hartadi dkk (1997); 2. Antari dan Umiyasih (2009) 

2.4.5. Konsentrat 

Konsentrat adalah suatu bahan pakan yang dipergunakan 

bersama bahan pakan lain untuk meningkatkan keserasian 

nutrien dari keseluruhan makanan dan dimaksudkan untuk 

disatukan dan dicampur sebagai pakan pelengkap. Penambahan 

konsentrat dalam ransum ternak merupakan suatu usaha untuk 

mencukupi kebutuhan zat-zat makanan, sehingga  akan 

diperoleh produksi yang tinggi. Fungsi utama konsentrat adalah 

untuk mencukupi kebutuhan protein, karbohidrat, lemak dan 

mineral yang tidak dapat dipenuhi oleh hijauan (Eniza, 2004). 

Selain  itu dengan penggunaan konsentrat dapat meningkatkan 

daya cerna bahan kering ransum, pertambahan bobot badan 

serta meningkatkan efisiensi dalam penggunaan ransum 

(Holcomb et. al., 1984).  

Pemberian konsentrat yang baik menurut Siregar (2000) 

adalah dengan bahan baik diolah, setengah jadi atau bahan baku 

yang kandungan protein kasar minimal 18% dan Total 

Digestible Nutrient (TDN) atau bahan makanan yang dapat 

dicerna tidak kurang dari 75%. Soetanto (2002) menjelaskan 

bahwa pakan konsentrat yang akan diberikan pada induk sapi 

perah stadia laktasi mengandung bahan kering 87,4%, PK min. 

18,2%, dan TDN 77%. Kandungan nutrien konsentrat dapat 

dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 5. Standar kandungan nutrien konsentrat menurut SNI 

(%) 

Jenis 

Konsentrat 

Kadar 

Air 
Abu PK LK NDF Ca P TDN 

Laktasi 
maks 

14 

maks 

10 

min 

16 

maks 

7 

maks 

35 

0,8-

1,0 

0,6-

0,8 

min 

70 

Laktasi 

produksi 

tinggi 

maks 

14 

maks 

10 

min 

18 

maks 

7 

maks 

35 

1,0-

1,2 

0,6-

0,8 

min 

75 

Sumber: Anonimous (2009) 

2.5. Konsumsi Pakan 

Tingkat konsumsi adalah jumlah pakan yang dikonsumsi 

oleh hewan bila bahan pakan tersebut diberikan secara ad 

libitum.  Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah 

jenis ternak, palatabilitas, temperatur lingkungan, kandungan 

nutrien pakan, dan bentuk pakan (Kartadisastra 1997). 

Menurut Blakely and Blade (1992), untuk dapat mencapai 

produksi maksimum, ransum sapi perah sebaiknya terdiri dari 

hijauan legum dan non-legum yang berkualitas bagus dengan 

konsentrat yang tinggi kualitas dan palatabilitasnya. Hal utama 

yang perlu diperhatikan adalah energi. Sapi perah yang berada 

dalam tahap produksi yang tinggi memerlukan banyak pakan 

untuk dikonsumsi karena untuk memproduksi susu yang banyak 

diperlukan asupan energi yang besar pula. Peningkatan 

konsumsi nutrien berakibat terhadap peningkatan produksi susu 

rata-rata harian dan peningkatan lemak susu, kandungan bahan 

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

kering susu Total Solid secara nyata. Berat jenis susu tidak 

mengalami perbedaan yang nyata (Siregar 2001). 

Penelitian yang dilakukan oleh Gupta et al (2014), 

menunjukkan bahwa pemberian pakan lengkap dapat lebih 
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meningkatkan konsumsi pakan dan juga meningkatkan 

kecernaan sehingga produksi susu juga akan meningkat. Pakan 

sapi perah dan khususnya sapi perah yang sedang berproduksi 

susu, terdiri dari hijauan dan konsentrat. Apabila pakan yang 

diberikan mengandung bahan kering konsentrat yang lebih 

banyak dari bahan kering hijauan, maka kemampuan 

berproduksi susu akan meningkat, namun kadar lemak susu 

akan mengalami penurunan. Sebaliknya apabila pakan yang 

diberikan mengandung bahan kering hijauan yang lebih banyak 

dari bahan kering konsentrat, maka tidak akan tercapai 

kemampuan berproduksi susu yang tinggi, namun kandungan 

lemak susu akan mengalami peningkatan (McCullough, 1973). 

Eastridge et al (1998) menjelaskan bahwa sapi perah berada 

pada zona nyaman ketika berada pada lingkungan dengan 

temperatur kurang lebih 5-20ºC. Apabila suhu berada di bawah 

atau di atas zona nyaman tersebut maka sapi perah akan 

mengalami cekaman. Holter et al (1997) menambahkan bahwa 

konsumsi bahan kering akan mulai menurun ketika suhu 

lingkungan sudah melebihi 20ºC. Pada suhu tersebut sapi 

Holstein pada mid-late laktasi akan mengalami heat stress yang 

mengakibatkan turunnya konsumsi bahan kering hingga 9%. 

Efisiensi pakan mempengaruhi keuntungan yang maksimal 

karena pakan merupakan komponen biaya produksi terbesar 

dalam usaha peternakan sapi perah. Manajemen pemberian 

pakan sangat berpengaruh terhadap keuntungan usaha 

peternakan sapi perah. Efisiensi pakan dapat dihitung dari hasil 

bagi antara jumlah unit produksi susu 4% Fat Corrected Milk 

(FCM) yang dihasilkan dibagi jumlah unit konsumsi bahan 

kering pakan (Campbell and Lasley, 1969). 

Pakan merupakan salah satu faktor terpenting dalam usaha 

peternakan karena sebanyak 60-80% biaya produksi adalah 
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digunakan untuk pakan. Konversi pakan dipengaruhi oleh 

ketersediaan nutrien dalam ransum dan kesehatan ternak, 

semakin tinggi nilai konversi pakan berarti pakan yang 

digunakan untuk menaikkan bobot badan persatuan berat 

semakin banyak atau efisiensi pakan rendah (Siregar, 1994). 

Metode pemberian pakan hijauan dan konsentrat akan 

mempengaruhi kondisi lingkungan mikroba rumen. Pemberian 

hijauan sedikit sebelum atau bersama-sama konsentrat akan 

menyebabkan produksi saliva meningkat, sehingga buffer 

dalam rumen menjadi kuat. Buffer yang kuat mampu 

mempertahankan pH rumen, sehingga populasi mikroba tetap 

terjaga (Rianto dkk, 2006). 

2.6. Produksi Susu 

Produksi susu sapi perah sangat erat kaitannya dengan 

jumlah konsumsi pakan. Menurut Damron (2003), faktor 

lingkungan lebih mempengaruhi produksi susu daripada faktor 

genetik. Faktor lingkungan terutama pakan memegang peranan 

yang amat penting untuk proses fisiologis sapi yang nantinya 

akan berdampak pada produktivitas susu. 

Lama masa laktasi yang normal adalah 305 hari dengan 60 

hari masa kering. Dalam prakteknya, panjang masa laktasi 

seekor sapi perah bervariasi dari 270 sampai 400 hari. Blakely 

and Blade (1992) menjelaskan bahwa produksi susu meningkat 

cukup tinggi segera setelah sampai 6 minggu sampai tercapai 

tingkat produksi maksimum. Mulai saat ini lalu terjadi 

penurunan produksi susu secara bertahap sampai pada akhir 

atau ujung laktasi. Penurunan produksi setelah mencapai 

puncak laktasi kira-kira besarnya 6% tiap bulan.  

Salah satu penunjang produktivitas susu sapi perah adalah 

penambahan pakan penguat atau yang disebut juga dengan 



20 
 

konsentrat. Konsentrat berfungsi untuk melengkapi nutrien-

nutrien yang belum terdapat pada hijauan.  Hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Siregar (2000) menunjukkan bahwa 

pemberian pakan konsentrat sebanyak 2 kg/ekor/hari dapat 

meningkatkan kemampuan produksi susu sekitar 11,3-25%. 

Menurut Anggorodi (1994), produksi susu bukan hanya 

dipengaruhi oleh pakan namun juga dipengaruhi oleh fisiologi 

laktasi dimana penurunan produksi susu setelah lahir terjadi 

pada minggu ke-8 (setelah melewati puncak laktasi) dengan 

produksi 19-20 kg/ekor dan terus menurun hingga minggu ke- 

42 dengan produksi 5-6 kg/ekor (turun hingga 25%). 

Rata-rata peningkatan produksi susu pada sapi yang diberi 

PL tercatat 16,96%-19,49%. Untuk sapi yang diberi pakan yang 

sama namun pemberiannya secara terpisah hanya 

meningkatkan produksi susu sebesar 10,74%. Pemberian PL 

lebih berpotensi untuk peningkatan produksi susu. Hal ini 

dikarenakan konsumsi bahan kering yang lebih tinggi dan juga 

tingkat kecernaan yang lebih baik (Gupta et al, 2014). 

Penelitian yang dilakukan pada sapi perah yang sedang 

berproduksi susu menunjukkan bahwa frekuensi pemberian 

pakan yang lebih dari dua kali sehari akan dapat meningkatkan 

konsumsi bahan kering pakan, kadar lemak susu, dan produksi 

susu (Campbell and Lasley, 1969). Penelitian yang dilakukan 

pada sapi-sapi perah yang sedang berproduksi di Denmark 

menunjukkan bahwa frekuensi pemberian pakan empat kali 

dalam sehari ternyata mampu meningkatkan kemampuan 

berproduksi susu sampai dengan 54,8% (McCullough, 1973). 

Penjelasan tersebut berbeda dengan Klusmeyer et al (1990) 

yang menyatakan bahwa ditingkatkannya frekuensi pemberian 

pakan dari 2 kali sampai 4 kali dalam sehari tidak dapat 

meningkatkan produksi susu dan juga produksi komponen-
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komponen susu. Pendapat yang sama diutarakan oleh Macleod 

et al (1994) yang menjelaskan bahwa pemberian pakan 

konsentrat dengan frekuensi 2 – 6 kali dalam sehari tidak 

berpengaruh pada konsumsi bahan kering, produksi susu, dan 

karakteristik mikroba rumen.
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan secara in vivo di peternakan 

Bapak H. Sudarto Dusun Wonokerto, Desa Gampingan, 

Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang pada bulan Desember 

2015 sampai Februari 2016. Analisis kandungan nutrien pakan 

penelitian dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Jawa Timur 

dan Laboratorium PT. Cargill Pasuruan, Jawa Timur. 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Ternak  

Pada penelitian ini, ternak yang digunakan adalah sapi perah 

betina Peranakan Friesian Holstein (PFH) yang dikelompokkan 

berdasarkan bulan laktasi ke 3-4, 5-6, 7-8, dan 9-10. Jumlah sapi 

yang digunakan 20 ekor. Sapi tersebut dikelompokkan menjadi 

4 perlakuan dengan setiap perlakuan terdiri dari 5 ekor sapi. 

3.2.2. Pakan 

Pakan yang diberikan berupa hijauan segar dan konsentrat 

yang dicampur menjadi bentuk pakan lengkap. Hijauan segar 

terdiri dari rumput gajah (Pennisetum purpureum) dan tebon 

jagung (Zea mays). Untuk pakan tambahan digunakan ubi kayu 

segar (Manihot utilissima), ampas tahu segar (Glycine max), 

konsentrat Megalis, konsentrat Lactoplus S, dan konsentrat 

Lactoplus G. 

3.2.2.1. Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) 

Rumput gajah yang digunakan berasal dari lahan milik 

peternak sendiri dengan rata-rata umur pemotongan adalah 50-

60 hari. Harga rumput gajah segar per kg adalah Rp.200. 
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3.2.2.2. Tebon Jagung (Zea mays) 

Tebon Jagung yang digunakan pada penelitian ini berkisar 

pada umur 60-90 hari. Harga tebon jagung per kg berat segar 

adalah Rp. 400. 

3.2.2.3. Ampas Tahu (Glycine max) 

Ampas tahu yang digunakan untuk penelitian didapat dari 

pabrik tahu di Kepanjen dengan harga per kg berat segar Rp. 

800.  

3.2.2.4. Ubi kayu (Manihot utilissima) 

Ubi kayu yang digunakan didapat dari berbagai daerah 

diantaranya daerah Turen. Harga ubi kayu per kg berat segar 

Rp. 1200. 

3.2.2.5. Konsentrat Megalis 

Konsentrat ini merupakan konsentrat yang diproduksi oleh 

PT. Wirifa Sakti Mojokerto Jawa Timur. Bahan baku penyusun 

konsentrat diantaranya jagung (Zea mays), bungkil kedelai 

(Glycine max), bekatul (Oryza sativa), canola (Brassica napus), 

gandum (Triticum aestivum), Dried Distilled Grains with 

Soluble (DDGS), molases (Saccharum officinarum), vitamin, 

mineral, dan premix. Konsentrat ini mengandung protein kasar 

sebesar 18%. Harga konsentrat Megalis per kg Rp. 4000. 

3.2.2.6. Konsentrat Lactoplus S 

Konsentrat Lactoplus S adalah konsentrat untuk sapi perah 

laktasi yang diproduksi oleh PT. Cargill Indonesia lokasi 

Purwodadi Jawa Tengah. Konsentrat ini mengandung protein 

kasar sebesar 16%. Harga konsentrat Lactoplus S per kg Rp. 

4200. 
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3.2.2.7. Konsentrat Lactoplus G 

Konsentrat Lactoplus G adalah konsentrat untuk sapi perah 

laktasi yang diproduksi oleh PT. Cargill Indonesia lokasi 

Purwodadi Jawa Tengah. Konsentrat ini mengandung protein 

kasar sebesar 18,46%. Harga konsentrat Lactoplus G per kg Rp. 

4400. 

3.2.3. Peralatan yang digunakan 

Pada penelitian ini terdapat beberapa peralatan yang 

digunakan, yaitu: 

a. Kandang individu yang dimodifikasi  

b. Seperangkat mesin perah 

c. Timbangan susu untuk mengukur produksi susu 

d. Gelas ukur untuk mengukur produksi susu  

e. Timbangan untuk mengukur berat pakan pemberian dan sisa 

f.  Peralatan kebersihan dan alat perlengkapan tulis 

g. Kantong plastik untuk menyimpan sampel pakan pemberian 

dan sampel pakan sisa 

h. Seperangkat alat laboratorium untuk analisis proksimat yang 

meliputi analisis bahan kering (BK) dan bahan organik (BO) 

3. 3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan 

secara in vivo menggunakan analisis peragam (ANCOVA) 

dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan 

pakan  dan 5 ekor ternak sebagai ulangan. Adapun perlakuan 

pakan yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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P0   :   Pakan kontrol (H+K) kebiasaan peternak,  

H: 27 kg, AT: 9,9 kg, UK: 4,8 kg, KM: 6 kg 

P1 : Pakan kontrol (H+K) kebiasaan peternak dengan 

penambahan proporsi Hijauan dibuat dalam bentuk Pakan 

Lengkap (PL)  

H: 40 kg, AT: 9,9 kg, UK: 4,8 kg, KM: 6 kg 

P2   :   PL rekomendasi Cargill, 

H: 40 kg, KM: 5 kg, KL-S: 5 kg 

P3   :    Hijauan + Lactoplus G yang dalam bentuk pakan lengkap 

H: 40 kg, KL-G: 10 kg 

Keterangan:   

H : Hijauan segar (rumput gajah + tebon jagung dengan 

perbandingan 1:1) 

AT : Ampas Tahu segar 

UK : Ubi Kayu segar 

KM  : Konsentrat Megalis 

KL-S : Konsentrat Lactoplus S 

KL-G : Konsentrat Lactoplus G 

Tabel 6. Proporsi Bahan Pakan Perlakuan Berdasarkan Berat 

Segar (kg) 

Bahan Pakan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Hijauan 27 40 40 40 

Ampas tahu 9,9 9,9 0 0 

Ubi Kayu 4,8 4,8 0 0 

Megalis 6 6 5 0 

Lactoplus S 0 0 5 0 

Lactoplus G 0 0 0 10 

Total 47,7 60,7 50 50 
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Tabel 7. Proporsi Bahan Pakan Perlakuan (% Segar)  

Bahan Pakan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Hijauan 57 66 80 80 

Ampas tahu 20 16 0 0 

Ubi Kayu 10 8 0 0 

Megalis 13 10 10 0 

Lactoplus S 0 0 10 0 

Lactoplus G 0 0 0 20 

Tabel 8. Proporsi Bahan Pakan Perlakuan (% BK)  

Bahan Pakan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Hijauan 11,33 13,19 16,01 16,01 

Ampas Tahu 2,72 2,14 0 0 

Ubi Kayu 4,41 3,47 0 0 

Megalis 11,50 9,04 9,14 0 

Lactoplus S 0 0 8,82 0 

Lactoplus G 0 0 0 17,61 

Total 29,96 27,83 33,98 33,62 

Pemberian pakan untuk P0 dilakukan sesuai dengan 

kebiasaan peternak, yaitu dilakukan sebanyak 5 kali sehari. 

Pertama dimulai dengan pemberian konsentrat pukul 04.30 

WIB, kemudian pemberian hijauan pada pukul 07.00 WIB, 

dilanjutkan pemberian konsentrat pada pukul 10.00 WIB, 

kemudian pemberian hijauan sebelum pemerahan sore yakni 

pada pukul 14.00 WIB, dan terakhir pemberian konsentrat pada 

pukul 16.00 WIB setelah pemerahan sore. Pemberian PL untuk 

P1, P2, dan P3 dilakukan 3 kali sehari yaitu pukul 04.30 WIB 

sebelum pemerahan pertama, pukul 10.00 WIB dan pukul 16.00 

WIB setelah pemerahan kedua. Cara pembuatan PL untuk P1, 
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P2, dan P3 yaitu ditimbang semua bahan pakan sesuai dengan 

jumlah proporsi pakan pemberian masing-masing perlakuan, 

kemudian semua bahan pakan yang telah ditimbang 

dimasukkan ke dalam palungan tempat pakan dan diaduk 

sampai tercampur rata. Air minum diberikan secara ad libitum. 

Pengukuran produksi susu dilakukan setiap hari pada saat 

pemerahan, pagi hari pukul 05.00 WIB dan pada sore hari pada 

pukul 15.00 WIB. Pemerahan dilakukan sebanyak 2 tahap, yaitu 

pemerahan dengan menggunakan mesin dan pemerahan secara 

manual dengan menggunakan tangan. Setelah pemerahan 

selesai dilakukan pengukuran produksi susu tiap ekor. Denah 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. Adapun bagan prosedur 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.  

Gambar 2. Denah Penelitian 
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Gambar 3. Prosedur Penelitian  

Hijauan (H) 

(Rumput Gajah dan Tebon Jagung) 

Konsentrat  
{Ampas Tahu (AT), Ubi Kayu 

(UK), Lactoplus S (KLS), 

Lactoplus G (KLG), dan 

Megalis (KM)} 

Pakan 

Dichopper 

Dibuat Pakan Lengkap 

Ditimbang sesuai proporsi, dicampur 

dengan cara diaduk secara merata 

P0 

H : 27 kg 

AT : 9,9 kg 

U : 4,8 kg 

KM : 6 kg 

P1 

H : 40 kg 

AT : 9,9 kg 

U : 4,8 kg 

KM : 6 kg 

 

P2 

H : 40 kg 

M : 5 kg 

KLS : 5 kg 

 

P3 

H : 40 kg 

KLG :10 kg 

 

RAK dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan 

Diberikan sesuai 

dengan kebiasaan 

peternak 

P3 

H : 40 kg 

KLG : 10 kg 

 

Pengambilan sampel pemberian 

dan sisa pakan selama 30 hari 

Analisis sampel BK dan BO di 

Laboratorium 

Konsumsi BK dan BO 

Produksi susu 

Efisisensi Pakan 
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3.4. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan percobaan 

feeding trial yang terdiri dari tiga periode sesuai dengan 

petunjuk Harris (1970) adalah sebagai berikut: 

1. Periode Adaptasi  

Tahap adaptasi dilakukan selama kurang lebih satu minggu. 

Pada tahap ini ternak diharapkan dapat terbiasa dengan pakan 

perlakuan dan juga kondisi kandang serta lingkungan. Tujuan 

dari tahapan ini adalah untuk menghilangkan pengaruh pakan 

sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan pula pencatatan 

konsumsi pakan dan produksi susu harian. Tahap adaptasi 

dianggap selesai setelah konsumsi pakan ternak sudah stabil. 

2. Periode Pendahuluan 

Pada tahap ini ternak dikelompokkan berdasarkan bulan 

laktasi. Pemberian pakan perlakuan mulai dilakukan sampai 

konsumsi pakan ternak konstan selama satu minggu. Tahap 

pendahuluan ini bertujuan untuk membiasakan ternak 

mengkonsumsi pakan perlakuan. Pada tahap ini juga dilakukan 

pengukuran produksi susu, konsumsi pakan dan juga 

penimbangan bobot badan ternak. 

3. Tahap Koleksi Data 

Tahap ini dilakukan selama 30 hari. Pada tahap ini ternak 

percobaan diberikan pakan perlakuan (P0, P1, P2, P3) dan 

dilakukan pencatatan data konsumsi pakan dan produksi susu 

setiap harinya. Pengambilan sampel pakan pemberian dan 

sampel pakan sisa juga dilakukan tiap harinya selama 30 hari. 

 Koleksi sampel pakan pemberian 

Sampel pakan pemberian  diambil setiap pemberian 

sebanyak 200 g per pengambilan. Sampel kemudian diangin-

anginkan untuk mengurangi kadar air. Selanjutnya sampel 

disimpan dalam kantong plastik yang telah diberi kode. Pada 
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akhir penelitian, sampel pakan pemberian ditimbang lagi dan 

dikomposit untuk masing-masing sapi kemudian diambil sub 

sampel. Sampel selanjutnya digiling dan dianalisis proksimat 

untuk menentukan kandungan BK dan BO. 

 Koleksi sisa pakan  

Sampel pakan sisa diambil setiap hari diambil setiap hari 

sebanyak 100 g dari total sisa pakan pada tiap sapi, kemudian 

diangin-anginkan. Sampel tersebut  kemudian disimpan dalam 

kantong plastik yang telah diberi kode. Pada akhir penelitian 

sampel sisa pakan ditimbang lagi dan dikomposit untuk masing-

masing sapi kemudian diambil sub sampel. Selanjutnya sampel 

digiling dan dianalisis proksimat untuk menentukan kandungan 

BK dan BO. 

3.5. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

 3.5.1. Konsumsi Nutrien (BK dan BO) 

Konsumsi nutrien BK dan BO dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

Konsumsi BK = [Pemberian pakan x %BK pakan pemberian] – 

[Sisa pakan x % BK sisa pakan] 

Konsumsi BO = [BK pakan pemberian x % BO pakan 

pemberian] – [BK Sisa pakan x % BO sisa 

pakan]. 

 3.5.2. Produksi Susu 

Produksi susu dalam satu hari dihitung dengan rumus: 

Produksi susu/ hari (liter) = Jumlah susu pemerahan pagi (liter) 

+ Jumlah susu pemerahan sore 

(liter). 
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3.5.3. Efisiensi Pakan 

Efisiensi pakan sebagai hasil bagi antara jumlah unit 

produksi susu 4% FCM yang dihasilkan dibagi jumlah unit 

konsumsi BK pakan (Campbell dan Lasley, 1969). 

 Rumus EP (%) = 
Produksi susu 4% FCM (kg) 

X 100% 
Konsumsi BK pakan (kg) 

Standarisasi produksi susu 4% FCM (kg) = produksi susu 

selama penelitian dihitung rataannya dan standarisasikan pada 

4% FCM (Fat Corection Milk) yang dihitung dengan rumus : 

(0,4 x Produksi Susu) + (15 x % Lemak x Produksi Susu). 

3.5.4. Income Over Feed Cost (IOFC) 

Nilai IOFC dapat dihitung dengan rumus: 

IOFC = Rata-rata penerimaan susu per ekor per hari (Rp) – 

Rata-rata biaya pakan per ekor per hari (Rp). 

3.6. Analisis Data 

Analisis statistik dilakukan setelah data terkumpul lengkap 

data dioleah menggunakan analisis ANCOVA dengan 

Rancangan Acak Kelompok, 4 perlakuan 5 ulangan. Model 

linier analisis ragam yang digunakan adalah : 

Keterangan : 

 Yij : Hasil pengamatan 

 µ : Nilai tengah umum 

 Ti : Pengaruh pada kelompok ke-i 

 βj : Pengaruh pada perlakuan ke-j 

 Εij : Galat percobaan padaperlakuan ke-i dan ke-j 

Yij = µ + Ti + βj + εij 
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Selanjutnya jika terdapat perbedaan yang nyata dan sangat 

nyata diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan untuk mengetahui perbedaan pengaruh pada 

masing – masing perlakuan (Gaspersz, 1994). 

3.7. Batasan Istilah 

a) Produksi Susu adalah susu yang dihasilkan oleh ternak 

sapi perah melalui proses pemerahan pagi dan sore. 

b) Konsumsi adalah selisih antara jumlah pemberian 

pakan dengan sisa pakan yang tidak dimakan oleh 

ternak selama 24 jam. 

c) Pakan Lengkap adalah metode pemberian pakan 

dengan cara mencampur secara homogen semua bahan 

baku pakan baik hijauan maupun konsentrat menjadi 

satu kesatuan yang sudah disusun sesuai kebutuhan 

nutrien ternak.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kandungan Nutrien Pakan Perlakuan 

Pakan lengkap merupakan salah satu metode pemberian 

pakan dengan cara mencampur semua bahan baku pakan baik 

hijauan maupun konsentrat menjadi satu kesatuan. Pakan 

lengkap yang digunakan dalam penelitian ini adalah campuran 

dari beberapa bahan pakan dalam bentuk segar. Hasil analisis 

nutrien pada penelitian ini didapat dari dua sumber, yaitu dari 

hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan hasil analisis 

PT. Cargill Indonesia. 

Tabel 9. Kandungan Nutrien Bahan Pakan Perlakuan  

Bahan Pakan 
BK(1) Abu(1) BO(1) PK(2) LK(2) TDN(2) 

(%) ---------%BK--------- 

R. Gajah (RG) - - - 11,2 2,33 53,22 

T. Jagung (TJ) 

Campuran 

RG+TJ 

- 

20,01 

- 

14,01 

- 

85,99 

5,01 

- 

0,56 

- 

44,96 

- 

Ampas tahu 13,11 5,17 94,83 21,5 6,88 76,35 

Ubi Kayu 43,82 7,45 92,55 3,4 0,8 88,1 

Megalis 91,45 13,6 86,40 18 6 86 

Lactoplus S 88,23 9,46 90,54 16 5,6 85,03 

Lactoplus G 88,05 8,86 90,54 18,46 5,83 85,12 

Sumber: (1) Hasil Analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya 
(2)   Hasil Analisis PT. Cargill Indonesia 

Kandungan BK, abu, dan BO pada campuran rumput gajah 

dan tebon jagung adalah sebesar 20,01%. Perbandingan 

proporsi campuran hijauan (rumput gajah dan tebon jagung) ini 

adalah 1:1. Menurut Hartadi dkk, (1997) bahwa kandungan BK 
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pada rumput gajah adalah berkisar antar 18-21%, sedangkan 

BK tebon jagung adalah pada kisaran 19-22%. Dari segi 

kandungan protein, hasil analisis menunjukkan rumput gajah 

berumur 60 hari memiliki kandungan protein kasar sebesar 

11,2%, lebih tinggi dari hasil analisis pada rumput gajah yang 

berumur hampir sama oleh Hartadi dkk, (1997) yakni sebesar 

8,3%. Perbedaan tersebut diduga karena perbedaan varietas 

rumput gajah yang digunakan. Pada sampel ampas tahu, 

didapatkan BK sebesar 13,11% dan kandungan PK sebesar 

21,5%, hampir sama dengan penjelasan Pulungan dkk, (1985) 

bahwa ampas tahu memiliki BK sebesar 13,3% dan kandungan 

PK sebesar 21%. Pada ubi kayu, analisis BK didapatkan sebesar 

43,82%, berbeda dengan penjelasan Hartadi dkk, (1997) yakni 

sebesar 35%. Perbedaan tersebut diduga karena ubi kayu yang 

digunakan untuk penelitian sudah melalui proses penjemuran 

terlebih dahulu sehingga kandungan BK menjadi lebih tinggi. 

Untuk kandungan nutrien konsentrat, baik Konsentrat 

Lactoplus S, konsentrat Lactoplus G, maupun Konsentrat 

Megalis sudah memenuhi SNI yaitu memiliki kadar air tidak 

lebih dari 14% dan memiliki kandungan protein minimal 16% 

(Anonimous, 2009).  

Tabel 10. Hasil Perhitungan Kandungan Nutrien Pakan 

Perlakuan  

Perlakuan 
BK(1) Abu(1) BO(1) PK(2) LK(2) TDN(2) 

(%) -------%BK------- 

P0 29,96 11,46 88,54 12,61 3,52 66,27 

P1 27,83 12,01 87,99 11,72 3,11 62,89 

P2 33,98 13,51 86,49 11,87 3,29 64,50 

P3 33,62 12,98 87,02 12,49 3,30 64,33 

Sumber: Data yang diolah dari Tabel 9 
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Tabel 10 menunjukkan bahwa kandungan BK paling tinggi 

adalah pada P2, kemudian P3, P0, dan paling kecil adalah P1. 

Hal tersebut terjadi dikarenakan komposisi bahan pakan dari P2 

dan P3 yang hanya menggunakan bahan pakan konsentrat 

komersil yang mengandung bahan kering yang tinggi dengan 

proporsi lebih banyak, tanpa menggunakan bahan pakan 

berkadar air tinggi seperti ubi kayu dan ampas tahu. Kandungan 

BO diurutkan dari yang tertinggi adalah P0, P1, P3, dan terakhir 

P2. Besar kandungan BO tersebut tidak lepas dari kandungan 

nutrien masing-masing bahan pakan dan proporsinya dalam 

ransum PL. Hal tersebut diduga karena kandungan BO yang 

tinggi dari ampas tahu yaitu sebesar 94,83% dan kandungan BO 

pada ubi kayu sebesar 92,55%. Hasilnya, kedua bahan pakan 

tersebut memberikan hasil kandungan BO pada P0 dan P1 

menjadi lebih tinggi daripada P2 dan P3. Kandungan protein 

kasar dari masing-masing ransum perlakuan juga tidak jauh 

berbeda yaitu pada kisaran 11-12%. Jika dilihat dari Tabel NRC 

(2001), dengan kandungan protein ransum 11-12% dan 15-16% 

NE hanya dapat menghasilkan rata-rata 10 kg susu/ hari.  

Pakan perlakuan yang memiliki kandungan protein kasar 

paling tinggi adalah P0, kemudian P3, P2, dan P1. Kandungan 

protein kasar pada P0 lebih tinggi daripada yang lain 

dikarenakan terdapat bahan pakan ampas tahu di dalam 

ransumnya. Ampas tahu sendiri merupakan sumber protein 

yang cukup bagus bagi ternak sapi perah pada umumnya. 

Pulungan, dkk (1985) menjelaskan bahwa ampas tahu memiliki 

presentase protein tinggi yaitu sekitar 20%, hanya saja 

mengandung bahan kering yang cukup rendah. Selain itu, 

ampas tahu merupakan sumber protein yang mudah 

terdegradasi di dalam rumen (Suryahadi, 1990). 
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4.2 Pengaruh Pemberian PL Terhadap Konsumsi BK dan 

BO 

Konsumsi merupakan selisih antara jumlah pakan yang 

diberikan pada ternak dengan sisa pakan yang tidak dimakan 

oleh ternak selama 24 jam. Bahan Kering (BK) merupakan 

suatu komponen pakan yang sudah tidak mengandung air yang 

terdiri dari Bahan Organik (BO) dan bahan anorganik (abu). 

Bahan Organik (BO) sendiri merupakan selisih antara BK dan 

abu yang secara kasar merupakan kandungan karbohidrat, 

lemak, dan protein. Hasil penelitian mengenai pengaruh PL 

terhadap konsumsi BK dan konsumsi BO dapat dilihat pada 

Tabel 11. 

Tabel 11. Rataan Konsumsi BK dan Konsumsi BO Selama 

Penelitian  

Perlakuan 
Konsumsi BK 

(kg/ekor/hari) 

Konsumsi BO  

(kg/ekor/hari) 

P0 14,59±0,03 a 12,91±0,02a  

P1 14,88±2,12 a 13,10±1,85a 

P2 13,49±0,32 b 11,67±0,27b  

P3 12,90±0,22 b 11,23±0,19b 

Keterangan: a, b Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05)  

Hasil analisis kovarian menunjukkan bahwa produksi susu 

awal tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

konsumsi BK sapi perah PFH. Pada analisis ragam 

menunjukkan bahwa produksi susu awal memberikan pengaruh 

yang nyata (P<0,05) terhadap konsumsi BK sapi perah PFH. 

Perlakuan dengan konsumsi BK tertinggi adalah P1, kemudian 

dilanjutkan P0, P2, dan P3. Perlakuan P1 memberikan hasil 

konsumsi BK tertinggi karena ternak sudah lama beradaptasi 

dengan komposisi bahan pakan P1, yang hampir sama dengan 
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P0 (kebiasaan peternak), hanya saja proporsi hijauan P1 lebih 

banyak dari P0. Ternak akan lebih cenderung mengkonsumsi 

pakan lebih banyak apabila bahan pakan tersebut sudah biasa 

dikonsumsi dan dapat diartikan lebih palatabel atau disukai 

ternak. Kartadisastra, (1997) menjelaskan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsumsi selain jenis ternak, temperatur 

lingkungan, kandungan nutrien pakan, dan bentuk pakan adalah 

palatabilitas atau tingkat kesukaan ternak pada pakan tersebut. 

Konsumsi BK terendah adalah pada P3 yang komposisi 

ransumnya terdiri dari 40 kg hijauan dan 10 kg konsentrat. 

Apabila dikonversikan menjadi bahan kering maka didapatkan 

kadar BK pada P3 adalah 33,62% yang didapatkan dari 

penjumlahan BK hijauan sebesar 16,01% dan BK konsentrat 

sebesar 17,6%. Imbangan BK hijauan dengan konsentrat 

tersebut adalah 48:52, sehingga proporsi BK konsentrat dalam 

ransum P3 adalah lebih tinggi daripada hijauan. Proporsi 

imbangan hijauan dengan konsentrat ini dijelaskan oleh 

McCullough, (1973) bahwa pakan yang mengandung bahan 

kering konsentrat yang lebih banyak dari bahan kering hijauan 

akan meningkatkan kemampuan ternak dalam memproduksi 

susu, namun kadar lemak susu akan mengalami penurunan, 

sedangkan pakan yang diberikan mengandung bahan kering 

hijauan yang lebih banyak dari bahan kering konsentrat, maka 

tidak akan tercapai kemampuan berproduksi susu yang tinggi, 

namun kandungan lemak susu meningkat. Pemberian pakan 

hijauan dan konsentrat yang dicampur menjadi pakan lengkap 

bertujuan untuk menjaga keseimbangan aktivitasi mikroba di 

dalam rumen ternak. Pemberian hijauan yang dilakukan 

bersamaan dengan pemberian konsentrat dapat meningkatkan 

produksi saliva. Saliva pada ternak digunakan sebagai buffer 

yang dapat mempertahankan pH rumen, sehingga populasi 
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mikroba rumen tetap terjaga dan mampu mengkonsumsi pakan 

lebih banyak (Rianto dkk, 2006). 

 Menurut Anonimous (2001), jumlah kebutuhan konsumsi 

BK ternak adalah pada kisaran 2-4% dari bobot badan ternak 

tersebut. Dilihat dari rataan bobot badan ternak dalam penelitian 

ini, kebutuhan BK ternak sudah terpenuhi yaitu pada kisaran 

3,2% dari bobot badan. Konsumsi BK dapat lebih maksimal 

apabila didukung dengan kondisi lingkungan yang optimal bagi 

sapi perah PFH. Dari hasil pengamatan penelitian ini  

didapatkan bahwa rataan suhu pada waktu pagi pukul 04.00 dan 

malam pukul 19.00 hampir sama, yaitu pada kisaran 24-25ºC. 

Pada saat siang hari yaitu pada pukul 12.00 – 14.00 rataan suhu 

mencapai 30-32ºC, yang dapat dikatakan bahwa pada suhu ini 

ternak sapi perah sudah mengalami heat stress. Hal ini telah 

dibuktikan dalam penelitian Holter et al, (1997) bahwa 

konsumsi bahan kering akan mulai menurun ketika suhu 

lingkungan sudah melebihi 20ºC. Pada suhu tersebut sapi 

Holstein pada mid-late laktasi akan mengalami heat stress yang 

mengakibatkan turunnya konsumsi bahan kering hingga 9%. 

Perlakuan yang memberikan hasil konsumsi BO tertinggi 

adalah P1, kemudian dilanjutkan P0, P2, dan terakhir P3. Hasil 

analisis kovarian menunjukkan bahwa produksi susu awal 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap konsumsi bahan 

organik (P<0,05). Konsumsi BO pada  P0 tidak menunjukkan 

perbedaan dengan konsumsi BO pada P1, begitu juga dengan 

konsumsi BO pada  P2 tidak menunjukkan perbedaan dengan 

konsumsi BO pada P3. Konsumsi BO pada P0 dan P1 

menunjukkan perbedaan dan memiliki hasil yang lebih tinggi 

dari konsumsi BO pada P2 dan P3. Hal tersebut terjadi karena 

dalam ransum P0 dan P1 terdapat bahan pakan berupa ampas 

tahu yang memiliki kandungan BO 94,83% dan ubi kayu 
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dengan BO sebesar 92,5%. Tingginya persentase BO kedua 

bahan pakan tersebut juga akan membuat kandungan BO dalam 

pakan perlakuan menjadi tinggi pula. Konsumsi BO akan 

semakin tinggi apabila pakan yang dikonsumsi oleh ternak juga 

dalam jumlah yang banyak. Hal ini diperkuat oleh pernyataan 

Astuti dkk (2009) bahwa konsumsi BO sangat berhubungan 

dengan konsumsi BK, semakin tinggi konsumsi BK maka 

konsumsi BO juga akan semakin tinggi. 

4.3 Pengaruh Pemberian PL Terhadap Produksi Susu dan 

Efisiensi Pakan 

Produksi susu berkaitan dengan jumlah nutrien pakan yang 

dikonsumsi oleh ternak. Ternak dapat dinilai memiliki produksi 

yang bagus apabila memiliki tingkat efisiensi pakan yang bagus 

pula. Efisiensi pakan merupakan suatu perbandingan antara 

jumlah hasil produksi yang dihasilkan oleh ternak dengan 

jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ternak. Nilai efisiensi 

pakan sangat tergantung dari jumlah produksi dan konsumsi 

pakan ternak. Semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan 

maka nilai efisiensi pakan akan menjadi semakin besar, begitu 

pula sebaliknya. Hasil penelitian produksi susu dan efisiensi 

pakan lengkap dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 12. Rataan Produksi Susu dan Efisiensi Pakan Selama 

Penelitian  

Perlakuan 
Rataan Produksi Susu Rataan Efisiensi  

(liter/ekor/hari)     Pakan (%) 

P0 11,79±2,84  76,60±18,34 

P1 12,69±2,37  80,82±5,32 

P2 10,90±1,94  85,33±16,08 

P3 11,46±2,29  89,46±19,16 

Keterangan: Analisis peragam menunjukkan bahwa perlakuan 

tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) 
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Hasil analisis kovarian menunjukkan bahwa produksi susu 

awal tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

produksi susu sapi perah PFH. Analisis ragam menunjukkan 

bahwa produksi susu awal juga tidak memberikan pengaruh 

yang nyata (P>0,05) terhadap produksi susu sapi perah PFH. 

Hal ini dapat dikarenakan faktor bulan laktasi dari ternak 

percobaan yang beragam dan kebanyakan di atas bulan laktasi  

ke-3. Jika dilihat pada kurva laktasi sapi perah, setelah bulan 

ke-3 laktasi, ternak sudah mencapai produksi maksimalnya. 

Setelah melewati 3 bulan maka dapat dikatakan bahwa 

kemampuan ternak untuk memproduksi susu sudah mulai 

menurun sehingga sulit untuk melihat potensi produksi susu 

dari ternak yang diberikan PL. Anggorodi, (1994) menjelaskan 

bahwa produksi susu bukan hanya dipengaruhi oleh pakan 

namun juga dipengaruhi oleh fisiologi laktasi dimana 

penurunan produksi susu setelah lahir terjadi pada minggu ke-8 

(setelah melewati puncak laktasi) dengan produksi 19-20 

kg/ekor dan terus menurun hingga minggu ke- 42 dengan 

produksi 5-6 kg/ekor, turun sekitar 25%. Tinggi rendahnya 

produksi susu dipengaruhi oleh konsumsi pakan, terutama 

konsumsi bahan organik. Dari hasil pada Tabel 12 diketahui 

bahwa P1 adalah perlakuan yang menghasilkan rataan produksi 

susu tertinggi. Dilihat dari konsumsi BO pada Tabel 11, 

konsumsi tertinggi adalah pada P1. Dari hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa semakin tinggi BO terkonsumsi maka 

produksi susu juga akan semakin tinggi. Bahan organik 

merupakan kandungan paling penting dalam suatu bahan pakan 

karena dalam BO terdapat protein, lemak, serat, BETN, dan 

lain-lain. Ali, (2008) menjelaskan bahwa BO merupakan bagian 

terbesar nutrien yang dibutuhkan ternak untuk kebutuhan pokok 

dan juga kebutuhan produksi. Tingkat konsumsi ternak juga 
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sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Pada tempat 

penelitian didapatkan data suhu yang memiliki rata-rata di atas 

20ºC setiap harinya karena berada pada daerah yang cukup 

panas. Akibatnya, produktivitas susu ternak menurun karena 

konsumsi bahan kering yang juga menurun. Eastridge et al 

(1998) menjelaskan bahwa sapi perah berada pada zona nyaman 

ketika berada pada lingkungan dengan temperatur kurang lebih 

5-20ºC. Apabila suhu berada di bawah atau di atas zona nyaman 

tersebut maka sapi perah akan mengalami cekaman. Grafik 

produksi susu dapat dilihat pada Gambar 4. 

Gambar 4. Grafik Produksi Susu 

Frekuensi pemberian pakan pada P0 lebih banyak daripada 

P1, P2, dan P3. Pada P0 sistem pemberian pakannya dilakukan 

terpisah dan diberikan 5 kali dalam sehari, sedangkan untuk P1, 

P2, dan P3 hanya 3 kali pemberian dalam sehari. Dilihat dari 

produksi susu yang dihasilkan menunjukkan bahwa produksi 

susu P1 lebih tinggi daripada P0. Hal ini menunjukkan bahwa 

frekuensi pemberian pakan tidak berpengaruh besar terhadap 

produksi susu. Hal ini diperkuat oleh penjelasan Klusmeyer et 

al (1990) bahwa ditingkatkannya frekuensi pemberian pakan 
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dari 2 kali sampai 4 kali dalam sehari tidak dapat meningkatkan 

produksi susu dan juga produksi komponen-komponen susu. 

Pada faktor efisiensi pakan, dapat dilihat pada Tabel 13 

bahwa hasil analisis kovarian menunjukkan produksi susu awal 

tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

efisiensi pakan sapi perah PFH. Pada analisis ragam juga 

menunjukkan bahwa produksi susu awal tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap efisiensi pakan sapi 

perah PFH. Dari hasil analisis tersebut dapat dilihat bahwa 

efisiensi pakan tertinggi adalah pada P3, kemudian dilanjutkan 

P2, P1, dan terakhir adalah P0. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa P3 memiliki efisiensi pakan yang lebih baik dari 

perlakuan yang lain, meskipun dilihat dari hasil rataan produksi 

susu lebih kecil dari P1. Hal ini didukung oleh penjelasan 

Owens (1979) bahwa PL merupakan sistem pemberian pakan 

dalam bentuk tunggal dengan tujuan untuk meningkatkan nilai 

nutrien, palatabilitas, efisiensi pakan, menghindari seleksi 

pakan oleh ternak serta memudahkan pemberian pakan di 

lapangan. Hal tersebut juga sama dengan penjelasan Yani 

(2001), bahwa salah satu keuntungan pemberian PL adalah 

meningkatkan efisiensi pemberian pakan dan meminimalisir 

sisa pakan.  

Pakan lengkap yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dalam bentuk segar. Pemberian dalam bentuk segar diharapkan 

dapat memudahkan peternak dalam pencampuran pakan dan 

lebih praktis dalam hal pemberian pakan, namun hasil 

campuran pakan lengkap secara segar ini belum bisa tercampur 

secara homogen. Hal tersebut dapat dilihat dari sisa pakan yang 

tertinggal yang kebanyakan adalah batang hijauan. Penyebab 

lain pakan lengkap dalam penelitian ini tidak tercampur dengan 

maksimal adalah perbedaan ukuran partikel bahan pakan yang 
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terlalu besar. Ukuran potongan rumput gajah dan tebon jagung 

masih terlalu besar, sedangkan konsentrat memiliki partikel 

yang lebih kecil, sehingga ternak masih dapat memilih-milih 

pakan. Teknik pencampuran yang digunakan dalam penelitian 

ini juga masih manual, sehingga belum bisa mencapai tingkat 

homogen yang baik. Solusi yang dapat diterapkan agar 

campuran pakan lebih homogen adalah dengan memperkecil 

partikel setiap bahan pakan dan dibentuk dalam bentuk kering 

sehingga campuran pakan lengkap akan menjadi lebih 

homogen. Dalam penerapannya di peternakan maju, mayoritas 

bentuk pakan lengkap adalah berbentuk kering dan tiap bahan 

pakan memiliki ukuran partikel yang kecil dan sama, sehingga 

menjadi homogen dan ternak tidak dapat membedakan antara 

bahan pakan yang satu dengan yang lain.  

Tingkat efisiensi biaya pakan yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan 1 liter produksi susu dapat diketahui dari IOFC 

(Income Over Feed Cost) yang merupakan selisih antara 

penerimaan susu per ekor per hari (Rp) dengan biaya pakan 

ternak per ekor per hari (Rp). Hasil perhitungan nilai IOFC 

dapat dilihat pada Tabel 14. 

Tabel 13. Nilai IOFC (Income Over Feed Cost) masing-masing 

perlakuan pakan  

Perlakuan 

Penerimaan 

Susu/ekor/hari 

(Rp) 

Biaya 

Pakan/ekor/hari 

(Rp) 

Nilai 

IOFC 

(Rp) 

Biaya pakan/ 

Liter Susu 

(Rp/l) 

P0 60.718,5 45.780 14.938,5 3.882,95 

P1 65.353,5 49.680 15.673,5 3.914,89 

P2 56.135 53.000 3.135 4.862,39 

P3 59.019 56.000 3.019 4.886,56 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai IOFC, maka perlakuan 

dengan hasil terbaik adalah P1, kemudian dilanjutkan dengan 
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P0, P2, dan terakhir P3. Nilai IOFC P1 menjadi yang terbaik 

karena biaya pakan yang tidak terlalu tinggi dan hasil produksi 

susu yang lebih tinggi daripada perlakuan yang lain. 

Penggunaan biaya pakan yang terlalu tinggi akan berdampak 

pada penyusutan pendapatan peternak. Perlakuan pakan 

lengkap yang hanya menggunakan hijauan dan konsentrat 

komersil sebagai campuran pakan lengkap yaitu P2 dan P3 

merupakan perlakuan dengan nilai IOFC terendah. Hal ini 

dikarenakan rataan produksi susu yang didapatkan tidak 

sebanding dengan jumlah dan harga konsentrat komersil yang 

tinggi, sehingga pendapatan yang didapatkan peternak sangat 

sedikit yaitu Rp. 2590 dan Rp. 2446. Penggunaan pakan 

lengkap yang paling baik untuk diterapkan adalah P1 karena 

menghasilkan nilai IOFC yang lebih besar daripada perlakuan 

yang lain.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Pemberian Pakan Lengkap (PL) dengan proporsi 66% 

hijauan + 16% ampas tahu + 8% ubi kayu + 10% 

konsentrat Megalis (P1) dapat meningkatkan konsumsi 

BK, konsumsi BO, dan produksi susu sapi perah PFH. 

 Pemberian PL tidak memberikan perbedaan terhadap 

efisiensi pakan dan produksi susu.  

 Pakan Lengkap yang menghasilkan nilai IOFC (Income 

Over Feed Cost) terbaik adalah pada P1 yaitu sebesar 

Rp. 15.673,5. 

5.2 Saran 

 Untuk mendapatkan hasil terbaik, maka dapat 

digunakan PL dengan proporsi 66% hijauan + 16% 

ampas tahu + 8% ubi kayu + 10% konsentrat Megalis 

(P1). 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

penambahan hijauan berupa leguminosa sebagai 

sumber protein yang murah agar produksi susu dapat 

ditingkatkan. 

 Tingkat homogenitas pakan lengkap dapat ditingkatkan 

dengan memperkecil ukuran partikel setiap bahan 

pakan sehingga akan menghasilkan campuran yang 

lebih baik dan merata.  

 Pakan lengkap pada penelitian ini belum sesuai dengan 

konsep pakan lengkap sehingga perlu dilakukan 

penelitian tentang pemberian pakan lengkap untuk sapi 

perah yang sesuai dengan konsep pakan lengkap yang 

sebenarnya.  


