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ABSTRACT 

This study aims to determine the management of feeding 

on dairy cattle on  Ngantang Subdistrict farms, Malang 

Regency. This study used respondents of dairy farmers and 

samples of dairy cows as many as 107 in Ngantang Subdistrict, 

Malang Regency, which was obtained through a purposive 

survey. The data collection technique used is interview and 

participation observation. Data were analyzed using descriptive 

analysis. The results of the study were the percentage of forage 

feeding before giving concentrates between small , medium and 

large dairy farmers i.e: 45.28%, 80.65% and 78.26% 

respectively. The frequency of forage feeding 2-4 times / day 

by small farmers, and 2-3 times / day by medium and large 

farmers. Giving concentrates in dry and wet forms, with the 

percentage of giving dry concentrates by small farmers 

(56.60%), medium farmers (77.42%) and large farmers 

(78.26%). The average number of forages given by small 

farmers were 5.67 kgBK / head / day; medium farmers 6.13 

kgBK / head / day; large farmers 5.84 kgBK/ head / day. Giving 

concentrate by small farmers amounting to 8.73 kgBK / head / 

day; medium farmers 8.15 kgBK / head / day; large farmers 9.15 

kgBK / head / day. The other additional feed  given by farmers 

(small, medium, large): 0.06 kgBK / head / day; 0.06 kgBK / 
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head / day; 0.13 kgBK / head /day. Total feeding based on (% 

BK / BB) by small farmers (3.16%); medium farmers (3.09%); 

large farmers (3.15%). The average ratio of the amount of 

forage and concentrate based on dry matter, small farmers 

(39.22: 61.78); medium farmers (42.73: 57.27) large farmers 

(38.67: 61.33). The average milk production in small farmers 

were 13.96 liters / head / day, medium farmers 14.21 liters / 

head / day and large farmers 15.62 liters / head / day. The 

conclusions of the study were the provision of forage and 

concentrates by groups of farmers in Ngantang Subdistrict, 

Malang Regency  have variations of the types of feed given, 

ways of feeding, and the amount of forage and concentrate feed, 

and feeding according to the conditions and management 

carried out each group. The amount of feeding affects the 

amount of milk produced. 

 

 

Keywords: Dairy cattle, Management of feeding and Milk 

production. 
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RINGKASAN 

Usaha Peternakan rakyat di Indonesia memiliki prospek 

strategis ke depan untuk pembangunan masyarakat Indonesia, 

saat ini usaha peternakan sapi perah di Indonesia masih 

menggunakan metode pengembangan usaha secara 

konvensional, mulai dari manajemen, cara pemberian pakan 

dan pemasarannya. Produksi susu dalam negeri, baru mampu 

memenuhi sekitar 18% dari kebutuhan susu nasional dan 82% 

sisanya berasal dari impor. Tahun 2019 produksi susu sapi 

Indonesia diperkirakan mencapai 1.006.056 ribu ton dan tahun 

2020 diprediksi 1.039.068 ribu ton, dengan persentase 

peningkatan sebesar 3,28%. Produksi susu yang belum 

mencukupi kebutuhan susu nasional akan dipenuhi melalui 

kebijakan impor susu. 

Keberhasilan usaha peternakan tidak akan terlepas dari 

ketersedian pakan yang berkualitas. Jenis pakan yang diberikan 

pada sapi perah dapat mempengaruhi produksi dan kualitas 

susu, serta dapat berpengaruh terhadap kesehatan sapi perah. 

Efisiensi teknis dalam sistem pemberian pakan dapat diketahui 

berdasarkan jumlah produksi susu yang dihasilkan. Efisiensi 
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teknis dalam peternakan sapi perah rakyat merupakan salah satu 

cara yang dapat ditempuh guna peningkatan efisiensi ekonomis 

sehingga keuntungan yang maksimal dapat tercapai. Kecamatan 

Ngantang, Kabupaten Malang merupakan Kecamatan dengan 

populasi ternak terbesar ke-3 se-kabupaten Malang, setelah 

Kecamatan Pujon terbesar pertama dan Kecamatan Jabung 

terbesar kedua. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang (2017) 

mencatat populasi sapi perah sebanyak 13.217 ekor di 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Melihat kondisi 

demikian sangat memungkinkan Kecamatan Ngantang pada 

masa yang akan datang menjadi sentra produksi susu sapi perah 

dan menjadi penyumbang susu sapi perah yang signifikan di 

Jawa Timur. Pengetahuan atau pengenalan, pengkajian tentang 

pakan, kualitas dan kuantitas pakan melalui “Evaluasi 

manajemen pemberian pakan sapi perah pada usaha peternakan 

rakyat  di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang”, dapat 

menjadi kunci keberhasilan dalam upaya meningkatkan 

produksi susu nasional. Hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat dipergunakan sebagai acuan memperoleh informasi 

tentang jenis-jenis pakan yang diberikan, cara pemberian pakan, 

kandungan nutrisi pakan, jumlah pemberian pakan dan produksi 

susu sapi perah di Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang. 

Pada penelitian ini menggunakan responden yaitu 

peternak sapi perah dan sampel sapi perah sebanyak 107 ekor 

di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang yang didapat 

melalui survei secara purposive. Teknik pengambilan data 

responden  dalam penelitian yang digunakan adalah interview 

dan participation observation. Jenis data yang diambil 

merupakan data primer dan data sekunder. Pengambilan data 

primer dilakukan melalui teknik wawancara menggunakan 

kuesioner terstruktur serta menggabungkan teknik participation 
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observation. Sedangkan data sekunder didapat dari catatan dari 

beberapa sumber terkait seperti “Badan Pusat Statistik” (BPS), 

Dinas Peternakan Jawa Timur, dan data dari Kabupaten 

Malang. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan 

atau kondisi usaha peternakan sapi perah di Kecamatan 

Ngantang, Kabupaten Malang, yaitu dengan mendeskripsikan 

peubah yang diamati yaitu, pemberian pakan, jenis-jenis pakan 

yang diberikan, cara pemberian pakan hijauan dan konsentrat, 

kandungan nutrisi, dan produksi susu sapi perah di Kecamatan 

Ngantang, Kabupaten Malang. 

Hasil dari penelitian ini yaitu bahan pakan sapi perah di 

kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, berupa hijauan dan 

konsentrat. Kelompok peternak kecil menggunakan jenis pakan 

hijauan menggunakan rumput gajah (Pennisetum purpureum), 

rumput odot (Pennisetum purpureum cv. Mott), rumput lapang, 

dan tebon jagung (Zea Mays), sedangkan suplementasi 

konsentrat yang diberikan antara lain konsentrat “KUD Sumber 

Makmur”, tepung jagung, tepung kedelai, tepung kacang hijau, 

dan talas/mbote. Kelompok peternak menegah  menggunakan 

rumput gajah, rumput odot, dan rumput lapang dengan 

suplementasi pemberian konsentrat yang diberikan antara lain 

konsentrat “KUD Sumber Makmur”, tepung kedelai, ampas 

tahu, talas/mbote. Kelompok peternak besar menggunakan jenis 

pakan hijaun menggunakan rumput gajah, rumput odot, serta  

suplementasi pemberian konsentrat yang diberikan antara lain 

konsentrat “KUD Sumber Makmur”, tepung jagung, tepung 

kedelai, roti afkir. Persentase pemberian pakan hijauan sebelum 

pemberian konsentrat pada peternak kecil (45,28%), menengah 

(80,65%) dan pada peternak besar (78,26%). Frekuensi 

pemberian pakan hijauan 2-4 kali/hari pada peternak kecil, dan 
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2-3 kali/hari pada peternak menengah dan besar. Pemberian 

konsentrat dalam bentuk kering dan basah, dengan persentase 

pemberian konsentrat kering pada peternak kecil (56,60%), 

menengah (77,42%) dan Peternak besar (78,26%). Rata-rata 

jumlah pemberian hijauan pada peternak kecil sebesar 5,67 

kgBK/ekor/hari; peternak menengah 6,13 kgBK/ekor/hari; 

peternak besar 5,84 kgBK/ekor/hari. Pemberian konsentrat 

pada peternak kecil sebesar 8,73 kgBK/ekor/hari; peternak 

menengah 8,15 kgBK/ekor/hari; peternak besar 9,15 

kgBK/ekor/hari. Rata-rata pemberian pakan tambahan, 

peternak (kecil, menengah, dan besar) 0,06 kgBK/ekor/hari; 

0,06 kgBK/ekor/hari;  0,13 kgBK/ekor/hari. Total pemberian 

pakan berdasarkan (%BK/BB) pada peternak kecil (3,16%); 

peternak menengah (3,09%); peternak besar (3,15%). Rata-rata 

rasio jumlah pemberian hijauan dan konsentrat berdasarkan 

bahan kering, peternak kecil (39,22:61,78); peternak menengah 

(42,73:57,27) peternak besar (38,67:61,33). Rata-rata produksi 

susu pada peternak kecil 13,96 liter/ekor/hari, peternak 

menengah 14,21 liter/ekor/hari dan peternak besar 15,62 

liter/ekor/hari. 

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian pemberian 

pakan hijauan dan konsentrat oleh kelompok peternak di 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang untuk pakan hijauan 

dan konsentrat antara kelompok peternak mempunyai variasi 

dari jenis-jenis pakan yang diberikan, cara pemberian pakan, 

serta jumlah pemberian pakan hijauan dan konsentrat sesuai 

dengan kondisi dan manajemen yang dilakukan setiap 

kelompok. Jumlah pemberian pakan mempengaruhi jumlah 

produksi susu yang dihasilkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan penduduk di Indonesia setiap tahunya 

mengalami peningkatan. Anonimous, (2013) menyebutkan 

jumlah penduduk di Indonesia pada hasil proyeksi penduduk 

Indonesia tahun 2010 sebanyak 238,5 juta menjadi 305,6 juta 

penduduk pada tahun 2035. Peningkatan jumlah penduduk 

diiringi dengan peningkatan konsumsi bahan pangan terutama 

bahan pangan asal hewan contohnya susu. Nutrisi dalam susu 

sangat komplek, susu mengandung umumnya lemak 2,5-8,0%, 

laktosa 3,5-6,0%, albumin 0,4-1%, abu 0,5-0,9% dan 

kandungan air dalam susu berkisar 80-90%, (Guetouache et al., 

2014). Susu merupakan sumber protein hewani dan sumber 

asupan nutrisi yang baik untuk di konsumsi berbagai usia. 

Berdasarkan data, konsumsi susu masyarakat Indonesia 

terbilang rendah dengan kisaran 11,09 liter per kapita per tahun 

dibandingkan jumlah  konsumsi penduduk negara di ASEAN, 

yaitu sekitar 20 liter per kapita per tahun (Anonimous, 2016). 

Anonimous, (2016) menyatakan produksi susu dalam negeri, 

baru mampu memenuhi sekitar 18% dari kebutuhan susu 

nasional dan 82% sisanya berasal dari impor yang berasal dari 

berbagai negara, seperti Australia, Selandia Baru, Amerika 

Serikat, dan Uni Eropa. Sementara itu, pada tahun 2019 

produksi susu sapi Indonesia diperkirakan mencapai 1.006.056 

ribu ton atau meningkat 3,38% dibanding produksi satu tahun 

sebelumnya 2018, tahun 2018 diperkirakan 973.643 ribu ton 

serta pada tahun 2020 di prediksi 1.039.068 ribu ton, dengan 

persentase peningkatan sebesar 3,28% (Agustina, 2016). 
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Pelaku usaha peternakan sapi perah berpotensi 

meningkatkan produksinya, tetapi disisi lain, kondisi ini juga 

bisa menjadi ancaman bagi peternak akibat pemerintah 

melakukan kebijakan impor susu untuk memenuhi kebutuhan 

dalam negeri tersebut. Kualitas susu impor umumnya lebih baik 

bila dibandingkan dengan susu produksi dalam negeri. 

Rendahnya kualitas susu dalam negeri dan produksinya yang 

masih rendah menyebabkan peternak mempunyai posisi tawar 

yang rendah dihadapan “Industri Pengolahan Susu” (IPS). 

Usaha peternakan sapi perah di Indonesia didominasi oleh 

usaha ternak sapi perah skala kecil dan menengah. Menurut 

Tawaf, (2003) dalam Sugandi, (2005) peternakan sapi perah 

rakyat di Indonesia masih bercirikan memiliki skala usaha kecil, 

sistem pemelihara “Back Yard Farming” yang dilakuakan 

peternak, treatment pemberian pakan berdasarkan manejemen 

turun-temurun, diberi pakan campuran rumput lapangan, sisa 

pertanian seperti jerami dan jagung, dan rumput kultur serta 

diberi pakan penguat berupa campuran ampas tahu atau dedak 

dan konsentrat yang digunakan berasal dari koperasi/KUD. 

Keberhasilan usaha peternakan tidak akan terlepas dari 

ketersedian pakan yang berkualitas, baik berupa hijauan 

maupun konsentrat. Jenis pakan yang diberikan pada sapi perah 

dapat mempengaruhi produksi dan kualitas susu, serta dapat 

berpengaruh terhadap kesehatan sapi perah (Rizki, Purwanto 

dan Atabany., 2016). Sidqi, Makim dan Suharwanto., (2016) 

menyatakan bahwa pada usaha ternak sapi perah, pola 

pemberian ransum dilakukan masih bervariasi, antara 

pemberian hijauan sepenuhnya dan pemberian hijauan 

ditambah konsentrat sebagai pelengkap. Sejauh ini pemberian 

ransum oleh peternak hanya ditunjukan untuk peningkatan 

produksi susu saja tanpa mempertimbangkan efisiensi teknis. 
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Efisiensi teknis yang sebenarnya sangat penting dalam 

peningkatan usaha peternakan. Efisiensi teknis dalam sistem 

pemberian ransum tersebut dapat diketahui diantaranya 

berdasarkan efisiensi produksi susu. Efisiensi teknis dalam 

peternakan sapi perah rakyat merupakan salah satu cara yang 

dapat ditempuh guna peningkatan efisiensi ekonomi sehingga 

keuntungan yang maksimal akan dapat tercapai (Fikri, Marjuki 

dan Hartutik., 2018). Perbedaan manajemen pemberian pakan 

pada akhirnya akan menyebabkan perbedaan produksi susu. 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, salah satu 

wilayah sumber produsen yang bergerak dibidang peternakan 

penghasil susu sapi perah. Kecamatan Ngantang, Kabupaten 

Malang merupakan Kecamatan dengan populasi ternak terbesar 

ke-3 se-kabupaten Malang. Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Malang (Anonimous, 2017) mencatat populasi sapi perah di 

Kecamatan Ngantang tinggi, yaitu 13.217 ribu ekor. Melihat 

kondisi demikian sangat memungkinkan Kecamatan Ngantang 

pada masa yang akan datang menjadi sentra produksi susu sapi 

perah dan menjadi penyumbang susu sapi perah yang signifikan 

di Jawa Timur. Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan 

pengkajian/penelitian dengan judul “Evaluasi Manajemen 

Pemberian Pakan Sapi Perah Pada Usaha Peternakan Rakyat  Di 

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang”. 

1.2. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan 

sebagai acuan memperoleh informasi tentang jenis-jenis pakan 

yang diberikan, cara pemberian pakan, kandungan nutrisi 

pakan, jumlah pemberian pakan dan produksi susu di 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. 

1.3. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat 

permasalahan yaitu bagaimana manajemen pemberian pakan 

sapi perah pada usaha peternakan rakyat di Kecamatan 

Ngantang Kabupaten Malang. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

manajemen pemberian pakan sapi perah pada usaha peternakan 

rakyat  di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang yang 

meliputi : 

1. Jenis-jenis pakan yang diberikan. 

2. Cara pemberian pakan hijauan dan konsentrat. 

3. Kandungan nutrisi. 

4. Jumlah pemberian pakan hijauan dan konsentrat.  

5. Produksi susu. 

1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

Usaha Peternakan rakyat di Indonesia memiliki prospek 

strategis kedepan untuk pembangunan masyarakat Indonesia, 

namun saat ini usaha peternakan sapi perah di Indonesia masih 

banyak menggunakan metode pengembangan usahanya secara 

konvensional, mulai dari manajemen, cara pemberian pakan, 

dan pemasarannya. Tahun 2019 produksi susu sapi Indonesia 

diperkirakan mencapai 1.006.056 ribu ton atau meningkat 

3,38% dibanding produksi satu tahun sebelumnya 2018, tahun 

2018 diperkirakan 973.643 ribu ton serta tahun 2020 diprediksi 

1.039.068 juta ton, dengan persentase peningkatan sebesar 

3,28% (Agustina, 2016). Produksi susu yang belum mencukupi 

kebutuhan susu nasional akan dipenuhi melalui kebijakan impor 

susu (Asmara Purnamadewi dan Lubis., 2016). Kecamatan 

Ngantang, Kabupaten Malang merupakan Kecamatan dengan 

populasi ternak terbesar ke-3 se-kabupaten Malang. Badan 
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Pusat Statistik Kabupaten Malang (2017) mencatat populasi 

sapi perah terdapat 13.217 ribu ekor di Kecamatan Ngantang 

Kabupaten Malang. Melihat kondisi demikian sangat 

memungkinkan Kecamatan Ngantang pada masa yang akan 

datang menjadi sentra produksi susu sapi perah dan menjadi 

penyumbang susu sapi perah yang signifikan di Jawa Timur.  

Pakan merupakan faktor yang sangat penting dalam dunia 

peternakan ruminansia. Pakan ruminansia sendiri terdapat dua 

jenis hijauan dan konsentrat. Perlakuan pemberian hijauan dan 

konsentrat yang berkualitas tinggi serta peningkatan frekuensi 

pemberian pakan, dapat memberikan dampak yang positif 

terhadap sapi perah yang sedang produktif dalam upaya 

peningkatan produksi susu nasional (Kusnadi dan Juarini., 

2007). Proporsi hijauan pakan dalam ransum ruminansia 

mencapai 40-80% dari total bahan kering ransum atau sekitar 

1,5-3% dari bobot hidup ternak (Abdullah, Karti, dan 

Hardjosoewignjo., 2005). Frekuensi pemberian pakan sapi 

perah di Kabupaten Malang sebanyak 2-3 kali sehari (Fikri 

dkk., 2018). Metode pemberian pakan dengan mengatur jarak 

waktu antara pemberian konsentrat dengan hijauan akan 

meningkatkan produksi, namun umumnya peternak tidak 

memperhatikan hal ini karena dianggap bukan suatu hal yang 

penting sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal 

(Syahwani, 2004; Iswoyo dan Widiyaningrum., 2008). 

Konsentrat yang diberikan 2 jam sebelum pakan hijauan akan 

meningkatkan kecernaan bahan kering dan bahan organik 

pakan, sehingga pada akhirnya meningkatkan konsumsi pakan 

(Fikri dkk., 2018). Sifat konsentrat yang mudah dicerna dan 

berkadar pati tinggi akan memacu pertumbuhan mikroba rumen 

(Siregar, 1996). Konsentrasi mikroba rumen yang meningkat 

akan mempermudah fermentasi dalam rumen, dengan demikian 
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tingkat kecernaan bahan organik yang dimakan berikutnya 

diharapkan akan lebih baik (Iswoyo dan Widiyaningrum., 

2008). 

Kebutuhan nutrisi bagi ternak salah satunya, untuk 

berproduksi. Kandungan nutrisi pakan tidak nyata dipengaruhi 

oleh musim namun lebih banyak dipengaruhi oleh jenis dan asal 

(Destiananingsih, 2014). Kecukupan kebutuhan nutrisi dapat 

dicerminkan dari kecukupan kebutuhan bahan kering (BK). 

Semua nutrisi yang dibutuhkan sapi perah terkandung di dalam 

bahan kering (NRC, 2001). Kebutuhan bahan kering pada sapi 

perah adalah antara 2,25-4,32% dari berat badan (NRC, 2001). 

Informasi dan masukan untuk perbaikan manajemen den 

pemberian pakan pada peternakan sapi perah rakyat di 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang sangat penting. 

Pengetahuan atau pengenalan , pengkajian tentang pakan, 

kualitas dan kuantitas pakan melalui “Evaluasi manajemen 

pemberian pakan sapi perah pada usaha peternakan rakyat  di 

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang”, menjadi kunci 

keberhasilan, dalam upaya meningkatkan produksi susu. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 
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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sistem Peternakan Sapi Perah di Indonesia  

Peternakan sapi perah di Indonesia terbilang masih dalam 

taraf kurang dapat dikatakan baik ataupun sempurna. Sistem 

dikatakan baik jika masing-masing pihak diuntungkan dan 

mendapat manfaat secara bersama, begitu pula sebaliknya. 

Sistem peternakan di Indonesia tidak terlepas dari manajemen 

produksi/breeding, pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, 

sosial ekonomi serta dukungan dari pemerintahan. Pedoman 

pembibitan sapi perah di Indonesia diatur melalui peraturan 

mentri pertanian No.55/Permentan/OT.140/10/2006 tentang 

pedoman pembibitan sapi perah yang baik “Direktorat Jendral 

Peternakan” (Anonimous, 2014). Umumnya, sapi perah di 

Indonesia menggunakan sapi perah “Peranakan Friesian 

Holstein” (PFH). Peranakan Friesian Holstein (PFH) 

merupakan salah satu jenis sapi perah persilangan sapi 

peranakan Ongole betina yang merupakan sapi lokal Indonesia 

dengan sapi  jantan FH yang masih murni  yang berasal Belanda 

dengan breed asal nenek moyang Bos Taurus-Premigenius 

melalui sitem perkawianan grading up  yang yang menjadi 

salah satu sapi perah dikembangkan di Indonesia (Sampurna, 

2016). Sapi PFH memiliki ciri-ciri mirip seperti sapi FH, namun 

badan lebih kecil dan produksi susunya relatif rendah 

dibandingkan sapi perah FH. Persilangan sapi perah peranakan 

ongol betina dan sapi jantan FH memiliki sifat diantara 

induknya, dimana pertambahan bobot badannya cukup tinggi 

serta mampu beradaptasi dengan lingkungan tropis secara baik 

(Putra, 2009). Iklim tropis yang cenderung panas menyebabkan 

performa, produksi dan  reproduksi ternak sapi perah 



 

9 

 

mengalami gangguan baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung karena menurunnya kualitas pakan dan 

berkembangnya penyakit (Eid, Ibrahim Elsheikh and Yusif., 

2012). Kemampuan berproduksi susu sapi perah Friesian 

Holstein dapat mencapai lebih dari 6.000 kg per laktasi, standar 

bobot betina dewasa berkisar antara 570 -730 kg, sedangkan 

susu sapi PFH berkisar  1.800 - 2.000 kg/laktasi dengan panjang 

laktasi rata-rata kurang dari 10 bulan (Siregar, 1996). Sutardi, 

(1980) menyatakan bahwa produksi susu sapi FH dan 

keturunannya di Indonesia sebesar 2,92 – 20,9 liter/ekor/hari. 

Rendahnya produksi sapi perah lokal Indonesia dibandingkan 

dengan Friesian Holstein yang lain perlu suatu perhatian 

khusus dalam menjalankan usaha peternakan di Indonesia ini 

sendiri.  

Disamping itu manajemen pakan perlu ditingkatkan. 

Kandungan nutrisi pakan tidak nyata dipengaruhi oleh musim 

namun lebih banyak dipengaruhi oleh jenis dan asal 

(Destiananingsih, 2014). Tawaf, (2003) dalam Sugandi, (2005) 

menyatakan peternakan sapi perah rakyat di Indonesia masih 

bercirikan memiliki skala usaha kecil, sistem pemelihara “Back 

Yard Farming” yang dilakukan peternak, treatment pemberian 

pakan berdasarkan manejemen turun-temurun, diberi pakan 

campuran rumput lapangan, sisa pertanian seperti jerami dan 

jagung, dan rumput kultur serta diberi pakan penguat berupa 

campuran ampas tahu atau dedak dan konsentrat yang 

digunakan berasal dari koperasi/KUD. 

Menyadari nilai startegi pengembangan usaha sapi perah, 

pemerintahan berupaya keras untuk meninkatkan produksi dan 

produktivitas susu sapi, yang sebagian besar berasal dari 

peternakan rakyat  (Sudaryanto, 2014).  Ciri usaha peternakan 

sapi perah rakyat adalah (1). Skala usaha kecil, motif produksi 
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rumah tangga, (2). Dilakukan sebagai usaha sambilan 

(subsistence), (3). Menggunakan teknologi sederhana, (4). 

Bersifat padat karya dan berbasiskan anggota keluarga, dan (5) 

Kualitas produknya bervariasi. Perlu diketahui bahwa usaha 

peternakan sapi perah tidak secara merata menyebar di 

Indonesia. (Subandriyo dan Ardiarto, 2009; Sudaryanto, 2014). 

Skala usaha ternak sapi perah di Indonesia yang rendah 3 – 4 

ekor per peternak (Suryahadi, 2007; Sudaryanto, 2014).  

2.2. Jenis Pakan  

2.2.1. Pakan Hijauan  

Pakan hijauan adalah semua pakan yang berasal dari 

tanaman atau tumbuhan berupa daun-daunan atau daun 

bercampur dengan batang, ranting serta bunga yang umumnya 

berasal tanaman sebangsa rumput (gineae), kacang-kacangan 

(leguminosae), limbah pertanian atau dedaunan hijau dari 

tumbuhan lainnya, hijauan merupakan bahan pakan utama sapi 

perah, karena hijauan memiliki peranan penting bagi ternak 

yaitu sebagai sumber serat dan juga sebagai sumber energi, 

sumber energi tersebut utamanya berasal dari komponen serat 

pada hijauan yang terdiri atas selulosa dan hemiselulosa (Hadi, 

Rudi, Kustantinah dan Hartadi., 2011). 

2.2.1.1. Rumput Gajah  

Rumput gajah adalah tanaman tahunan yang tumbuh 

tegak, mempunyai perakaran dalam dan berkembang dengan 

rhizoma untuk membentuk rumpun. Karakteristik rumput gajah 

yaitu memiliki daun yang berbulu kasar, batangnya keras dan 

memiliki produktivitas yang tinggi (Gambar 2). Pada daun yang 

muda, pangkal daun memiliki bercak-bercak berwarna hijau 

muda, tinggi batang mencapia 2-4 meter, dengan diameter 

batang dapat mencapai 3 cm dan terdiri dari 20 ruas/buku serta 
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tumbuh berbentuk rumpun hingga 1 meter, klasifikasi ilmiah 

rumput gajah menurut Anggorodi, (1994) adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Class  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Gineae 

Famili  : Panicoideae 

Sub famili : Paniceae 

Genus  : Pennisetum 

Spesises  : Pennisetum purpureum 

Keunggulan rumput gajah merupakan tanaman 

perennial yang mampu beradaptasi diberbagai tanah sehingga 

memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dan memiliki 

produksi yang tinggi yaitu mencapai 200-250 ton/ha/tahun atau 

berkisar 20-80 ton BK/ha/tahun (Skerman dan Riven., 1990). 

Menurut penelitian Fikri dkk., (2018) penggunaan rumput gajah 

di kabupaten Malang sebesar 80–90%, hal ini disebabkan 

rumput gajah merupakan pakan mudah didapat dibandingkan 

dengan jenis rumput yang lainnya, peternak tidak harus 

mengeluarkan biaya untuk membeli rumput gajah karena di 

peroleh pada lahan sendiri dan hutan sekitarnya, selain itu 

rumput gajah memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, namun 

kandungan nutrisi pada rumput gajah bervariasi. Menurut 

Susanti, (2007) kandungan BK rumput gajah pada umur 
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pemotongan 45 hari yaitu 16,82%, BO 82,80% dan PK 10,03%. 

Kandungan nutrien dipengaruhi oleh umur panen yang berbeda, 

karena umur panen merupakan faktor yang terpenting yang 

mempengaruhi kandungan protein kasar rumput gajah serta 

umur pemotongan berpengaruh terhadap kualitas tanaman, 

peningkatan pematangan tanaman yang diikuti dengan 

peningkatannya produksi dinding sel dan menurunkan 

kandungan N, semakin tua umur pemotongan, proporsi 

komponen tercerna seperti karbohidrat terlarut, protein dan 

kandungan inti sel lainnya cenderung menurun (Wadi, Ishi dan 

Idota., 2004). Kandungan PK total dan abu akan menurun 

seiring meningkatnya umur tanaman, selulosa, hemiselulosa 

maupun lignin seiring meningkatnya umur tanaman sehingga 

menyebabkan kecernaan menurun (Surono, Soejono dan 

Budhi., 2003). Seseray, (2012) menambahkan, meningkatnya 

interval waktu pemotongan akan menurunkan kandungan 

protein kasar, tetapi kandungan serat kasar dapat meningkat, 

pemanenan rumput gajah dapat dilakukan pada umur 50-60 hari 

setelah tanam, selanjutnya setiap 40 hari sekali pada musim 

hujan dan 60 hari pada musim kemarau. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2. Pennisetum purpureum 

(Sumber: Dokumentas Pribadi, 2018) 
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2.2.1.2. Rumput Odot  

Rumput gajah mini/odot (Pennisetum purpureum cv. 

Mott) merupakan jenis  rumput unggul yang mempunyai 

produktivitas dan kandungan zat gizi yang cukup tinggi serta 

memiliki palatabilitas yang tinggi bagi ternak ruminansia 

(Thalib, 2016). Urribari, Ferrer and Collina.,  (2005) 

menyatakan antara lain rumput odot (Pennisetum purpureum 

cv. Mott) memiliki kandungan protein 10,00-15,00% 

tergantung umur panen, tanaman tahunan yang tinggi produksi, 

dan tanaman rumput tropis yang tinggi nilai nutrisinya karena 

kandungan serat kasar yang rendah. McIlroy, (1977) 

produktivitas rumput tergantung pada faktor-faktor seperti 

persistensi, agresivitas, kemampuan tumbuh kembali, sifat 

tahan kering dan tahan dingin, penyebaran produksi musiman, 

kesuburan tanah dan iklim. Klasifikasi ilmiah rumput gajah 

mini menurut Syarifudin, (2006) adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Magnoliophyta 

Class  : Liliopsida 

Sub class : Commelinidae 

Ordo  : Poales 

Famili  : Poaceae 

Sub famili : Paniceae 

Genus  : Pennisetum 

Spesises  : Pennisetum purpureum CV. 

MMott 



 

14 

 

 Ibrahim, (1989) melaporkan bahwa “Dwarf Elephant 

Grass” memiliki daya cerna nitrogen (N) dan bahan kering 

tertinggi dibandingkan rumput-rumput tropis lainnya. Rumput 

gajah mini memiliki keunggulan yang dapat menjadi harapan 

baru bagi pengembangan peternakan sapi (Lasamadi, 

Mallantang, Rustandi dan Anis., 2013). Sekilas rumput odot 

dapat dilihat pada (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3. Rumput Lapang 

Rumput lapang merupakan salah satu hijauan pakan 

yang sering diberikan kepada ternak sebagai pakan basal. 

Rumput lapang banyak dan mudah didapat, tetapi kualitas 

hijauan bervariasi tergantung kepada jenis, umur dan musim 

serta lokasi rumput tersebut (Fikri dkk., 2018).  Rumput lapang 

biasanya terdiri dari campuran beragam rumput lokal yang 

tumbuh secara alami (Fikri dkk., 2018). Berdasarkan hasil 

penelitian Rukmana, (2005) kandungan BK rumput lapang 

yaitu 21,60 %, BO 96%, PK 10,20% dan Energi (TDN) 52.00%. 

Kandungan nutrisi rumput lapang sangat bervariasi tergantung 

Gambar 3. Pennisetum purpureum cv. Mott 

(Sumber: Dokumentas Pribadi, 2018) 
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pada jenis rumput yang diperoleh, umumnya rumput lapang 

yang diperoleh peternak bercampur dengan daun dari tanaman 

leguminosa (Fikri dkk., 2018). Jenis rumput yang digunakan 

peternak yaitu Axonopus compressus, Cynodon dactylon 

,Eleusine indica, Panicum repens dan Paspalum conjugatum, 

sedangkan jenis daun yang sering digunakan yaitu Centrosema 

pubescens, Gliricidia maculata dan Leucaena leucephala. 

Gambaran lengkap mengenai tampilan rumput lapang dapat di 

lihat pada (Gambar 4). 

Rumput Axonopus compressus adalah rumput paitan 

yang berasal dari Amerika Serikat bagian Tenggara, India 

Barat, Indonesia, dan Afrika tropis. Karakteristik rumput 

Axonopus compressus merupakan tanaman parennial yang 

memiliki perakaran dangkal, menyebar dengan stolon yang 

pendek, tinggi tangkai bungan mencapai 20-60 cm, tahan 

terhadap defoliasi. Tanaman ini memiliki adaptasi lingkungan 

yang baik karena dapat tumbuh pada daerah tropis yang lembab 

maupun sub tropis, dan sangat menyukai tanah berpasir, lembab 

atau tanah liat yang banyak mengandung bahan organik /humus, 

penanaman rumput ini menggunakan sobekan rumpun yang 

umumnya ditanam berjarak 25 x 25 cm. Rumput Cynodon 

dactylon adalah rumput kawatan/gigirinting yang berasal dari 

daerah India, merupakan tanaman parennial yang memiliki 

daun yang kecil dan lembut, tinggi batangnya berkisar antara 

10-70 cm, dengan penanaman menggunakan 

stolon/rhizoma/potongan rumput yang berjarak 60 x 60 cm. 

Eleusine indica adalah rumput lulangan yang termasuk rumput 

berumur dan memiliki tinggi berkisar antaea 30 – 60 cm, daun 

tersebar luas di daerah sub tropis. Rumput Panicum repens 

merupakan rumput yang berumur panjang dengan penyebaran 

menggunakan rhizoma, yang memiliki tinggi mencapai 50 – 70 
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cm. dapat tumbuh di tanah lembab maupun tanah liat. Pada jenis 

legum yang digunakan yaitu jenis Centrosema pubescens 

berasal dari Amerika Selatan yang memiliki sifat parennial 

(hidup lebih satu tahun), sangat agresif, batang menjalar dan 

membentuk pertanaman penutup tanah dan tidak tahan terhadap 

keadaan kering. Gliricidia maculata, adalah tanaman gamal 

berasal dari wilayah kawasan Amerika Tengah yang bermusim 

kering dengan habitat aslinya adalah hutan gugur daun tropika. 

Klasifikasi tanaman gamal yaitu batang berukuran kecil hingga 

sedang yang mencapai 19 –  12 cm, bercabang umumnya ada 

bercak putih kecil, kulit batang halus dengan warna bervariasi 

daru putih abu-abu kemerahan tua-coklat. Kandungan beberapa 

rumput lapang dan leguminosa disajikan pada (Tabel 1). 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi dan Kecernaan Jenis Rumput dan 

Leguminosa. 

Jenis Pakan 

 Kandungan Nutrisi (%BK) 

 BO 

(%) 

PK 

(%) 

LK 

(%) 

KcBK 

(%) 

KcBO 

(%) 

Axonopus compressus  88,00 10,60 3,90 56,20 56,70 

Eleusine indica  96,16 9,98 1,10 - - 

Cynodon dactylon  89,10 16,20 3,20 62,20 64,40 

Panicum repens  88,48 7,65 1,45 - - 

Centrosema pubescens  89,10 18,30 2,80 60,80 68,60 

Gliricidia maculata  87,30 14,50 3,80 66,80 65,70 

Leucaena leucocephala  88,60 29,10 4,60 71,80 70,50 

Sumber: Evitayani, Warly, Fariani, Ichinohe, and Fujihara 1 

(2004) dan Soetanto2 (1981). 
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2.2.1.4. Tebon Jagung  

Tebon jagung adalah jagung muda yang umumnya 

dipanen pada umur tanaman 45 – 65 hari (Soeharsono dan 

Sudaryanto., 2006).Tanaman jagung merupakan jenis tanaman 

serealia yang dapat tumbuh pada dataran rendah hingga dataran 

tinggi, pada jenis tanah dan iklim yang berbeda serta pola 

tanaman yang beda, klasifikasi tanaman jagung adalah sebagai 

berikut (Iriany, Yasin, dan Takdir., 2007): 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Class  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Poales 

Famili  : Poaceae 

Gambar 4. Jenis Rumput Lapang dan Leguminosa 

(Sumber: Evitayani, Warly, Fariani, Ichinohe, and Fujihara 1 

(2004) dan Soetanto2 (1981)) 
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Genus  : Zea 

Spesises  : Zea mays 

Tanaman jagung menghasilkan limbah yaitu batang, 

daun, kulit tongkol, dan janggel yang mencapai 1,5 kali bobot 

biji, yang artinya apabila dalam 1 Ha tanaman jagung 

menghasilkan 8 ton biji/ha, maka menghasilkan limbah 12 

ton/ha (Soeharsono dan Sudaryanto., 2006). Furqaanida, (2004) 

menyatakan bahwa 80% dari total tanaman jagung adalah tebon 

jagung, persentase tanaman jagung yaitu 50% batang, 20% 

daun, 20% tongkol, dan 10% klobot, dari persentase tersebut 

limbah tanaman jagung yaitu tebon jagung dapat digunakan 

sebagai pakan ternak (Gambar 5), karena ketersediaannya yang 

melimpah. Tanaman jagung melimpah di sekitar area 

Kecamatan Ngantang, salah satunya Kecamatan Jombang. 

Fitrianingrum dan Aulia., (2018) penggunaan lahan di 

Kabupaten Jombang di dominasi oleh penggunaan lahan untuk 

pertanian yaitu sebesar 103.344 Ha atau sebesar 86,54% dari 

total luas penggunaan lahan. Anonimous, (2017) mencatat 

produksi jagung di Kecamatan Jombang 2013-2017 sebesar 

197.353 – 254.234 ton.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5. Tebon Jagung (Zea Mays) 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2018) 
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2.2.2. Pakan Konsentrat 

Konsentrat adalah pakan yang kaya akan sumber protein 

dan sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan 

serta sumber serta imbuhan pakan “Standar Nasional 

Indonesia” (SNI) (Anonimous, 2009) (Gambar 6).  Agriflo, 

(2012) menambahkan kandungan serat dalam konsentrat yaitu 

kurang dari 18,00%. Kadar protein dari konsentrat yang 

diberikan pada sapi yang sedang berproduksi adalah 17% BK 

(Sudono, Rosdiana dan Setiawan., 2003), sedangkan menurut 

“Standar Nasional Indonesia” Anonimous, (2009) konsentrat 

yang baik mengandung kadar PK minimal 18% dan energi TDN 

minimal 75% dari BK. Pemberian pakan konsentrat yang 

memiliki nilai nutrisi lebih tinggi daripada hijauan digunakan 

untuk dapat memaksimalkan pertumbuhan produksi. Fungsi 

utama konsentrat adalah untuk mencukupi kebutuhan protein, 

karbohidrat, lemak dan mineral yang tidak dapat dipenuhi oleh 

hijauan (Eniza, 2004). Peningkatan jumlah pemberian pakan 

konsentrat pada ternak dapat merangsang pertumbuhan 

mikroba rumen sehingga pemberian konsentrat dapat mencapai 

daya cerna BK dan PK pakan, peningkatan daya cerna BK pada 

pakan disebabkan karena konsentrat memiliki nilai kecernaan 

yang tinggi dalam saluran pencernaan ruminansia (Yassaf dan 

Kaddang., 2008). Peningkatan jumlah konsumsi PK karena 

pada batas – batas tertentu jumlah konsumsi protein dapat 

meningkatkan daya cerna, akan tetapi apabila konsumsi protein 

telah melebihi batas justru dapat menurunkan daya cerna, 

bahkan dapat menyebabkan menurunkan daya kandungan 

lainnya (Yassaf dan Kaddang., 2008). 
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2.2.2.1. Tepung Jagung  

Tepung jagung merupakan jagung merupakan produk 

terusan dari penggilingan biji jagung (Gambar 7). Menurut SNI 

01-3727-1995, tepung jagung adalah tepung yang diperoleh 

dengan cara menggiling biji jagung yang bersih dan baik 

metode pembuatan tepung jagung yaitu metode basah dan 

metode kering “Badan Standarisasi Nasional” (BSN, 1997). 

Metode basah, biji jagung yang telah disosoh direndam dalam 

air selama 4 jam lalu dicuci, ditiriskan dan diproses menjadi 

tepung menggunakan mesin penepung. Sedangkan pada metode 

kering, biji jagung yang telah disosoh ditepungkan, artinya 

tanpa perendaman (Suarni, 2009). Tepung jagung juga memiliki 

mutu yang bervariasi, tergantung dari jenis jagungnya. 

(Watson, 2003). Kadar protein tepung jagung menurut Singh, 

Bedi, Garg dan Singh., (2009) yaitu 5,40-12,90%. Richana, 

Budiyanto dan Mulyawati., (2010) menambahkan bahwa kadar 

protein tepung jagung 5,07-6,84%. Komposisi nutrisi biji 

jagung dapat di lihat pada (Tabel 2). 

Tabel 2. Komposisi Nutrisi Biji Jagung. 

Nutrisi  
Pati 

(%) 

Protein 

(%) 

Lipid 

(%) 

Gula 

(%) 

Abu 

(%) 

Serat 

(%) 

Biji Utuh 73,4 9,1 4,4 1,9 1,4 9,5 

Endosperma 87,6 8,0 0,8 0,62 0,3 1,5 

Lembaga 8,3 18,4 18,4 10,8 10,5 14 

Perikarp 7,3 3,7 3,7 0,34 0,2 90,7 

Tip Cap 6,3 9,1 9,1 1,6 1,6 95 

Sumber: Watson, (2003). 

Komposisi kimia pada biji jagung menurut Watson, 

(2003) dapat dilihat pada Tabel 2. Sumber energi utama jagung 
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terutama terletak pada patinya yaitu pada endosperm (Setiana, 

Utomo dan Ramli., 2015). Biji jagung juga mengandung 

beberapa vitamin seperti kolin 57 mg/kg, niasin 28 mg/kg, asam 

pantotenat 6,6 mg/kg, piridoksin 5,3 mg/kg, tiamin 3,8 mg/kg, 

riboflavin 1,4 mg/kg, asam folat 0,3 mg/kg, biotin 0,08 mg/kg, 

vitamin A (karoten) 2,5 mg/kg, dan vitamin E (tokoferol) 30 

IU/kg (Watson, 2003). 

Kilburn and Edwards., (2001) pada perlakuan 

penggilingan jagung dapat meningkatkan nilai energi metabolis 

ransum dalam bentuk tepung. Secara in vitro ukuran partikel 

jagung yang kecil dapat meningkatkan nilai kecernaan pati dan 

menurunkan nilai “Geometric Standard Deviation” (GSD) 

(Setiana, Utomo dan Ramli., 2015). GSD merupakan istilah 

yang menyatakan variasi dari rataan ukuran partikel, dimana 

semakin besar nilai GSD maka semakin rendah 

keseragamannya. 

2.2.2.2. Tepung Kedelai  

Tepung kedelai merupakan produk yang berasal dari 

kedelai dimana proses pengolahanya membuat kedelai menjadi 

tepung (Gambar 8). Kedelai merupakan sumber protein, dan 

lemak. Diketahui bahwa kandungan protein dan lemak kasar 

biji kedelai adalah 37% dan 18% (NRC, 1994). Snyder and 

Kwon., (1987) juga menambahkan kandungan protein kedelai 

cukup tinggi sehingga kedelai termasuk ke dalam lima bahan 

makanan yang mengandung berprotein tinggi, dengan 

komposisi nutrisi kacang kedelai adalah 40,5% protein, 20,5% 

lemak, 22,2% karbohidrat, 4,3% serat kasar, 4,5% abu, dan 

6,6% air. Jika ditinjau dari segi manfaat pakan, biji kedelai 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan protein jika 

dimasak pada suhu yang memusnahkan semua aktivitas anti 
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tripsinnya, karena semua aktivitas anti tripsin ini musnah jika 

dipanaskan dalam air (Bowman dalam Aisyah, 1979). Kadar 

protein kacang-kacangan berkisar antara 20-25%, sedangkan 

pada kedelai mencapai 40% (Winarsi dan Heri., 2010).  Kadar 

protein dalam produk kedelai bervariasi misalnya, tepung 

kedelai 50%, konsentrat protein kedelai 70% dan isolat protein 

kedelai 90% (Winarsi dan Heri., 2010). 

2.2.2.3. Tepung Kacang Hijau 

Tepung Kacang Hijau merupakan produk yang berasal 

dari kacang hijau dimana proses pengolahanya membuat 

kacang hijau menjadi tepung (Gambar 9). Kandungan nutrisi 

pada kacang hijau yaitu: kadar air 7,17-10,09%, kadar abu 3,67-

4,31%, protein 22,69-28,74%, lemak 0,38-0,95%, pati 67-

63,85%, amilosa 12,11-19,10%, kandungan protein yang tinggi 

pada kacang hijau sangat potensial digunakan pakan ternak  

(Ginting, Ratnaningsih, dan Iswanto., 2007). Berdasarkan data 

dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2012 diketahui bahwa 

perkembangan luas panen kacang hijau di Indonesia, tahun 

2008 – 2012 yaitu sebesar 0,1% atau 278.627 ha per tahunnya, 

dengan produktivitas rata-rata 11,19 kuintal/ha atau 1,82% per 

tahun dan produksi rata-ratanya yaitu sebesar 311.658 ton atau 

sebesar 1,72% per tahun (Hutagalung, Nainggolan dan 

Nurminah., 2016). 

2.2.2.4. Ampas Tahu  

Ampas tahu merupakan limbah padat yang diperoleh 

dari proses pembuatan tahu dari kedelai, sedangkan yang 

digunakan dalam pembuatan tahu adalah cairan yang lolos dari 

kain saring (Gambar 10). Dilihat dari kualitas fisik bentuknya 

agak padat, berwarna putih, diperoleh ketika bubur kedelai 

diperas kemudian di saring. Berat ampas tahu rata-rata 1,12 kali 
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berat kedelai kering, sedangkan volumenya 1,5 sampai 2 kali 

volume kering (Babu, Bhakyaraj and Vidhyalakshmi., 2009). 

Berdasarkan hasil tersebut maka 1 kg kacang kedelai akan 

menghasilkan ampas tahu 1,2 kg ampas tahu. Menurut 

Hernaman, Hidayat dan Mansyur., (2005) ampas tahu 

merupakan residu hasil perasan kedelai dan telah lama 

digunakan sebagai konsentrat dan menghasilkan pertumbuhan 

yang baik bagi ternak ruminansia meskipun hanya hanya 

dikombinasikan dengan rumput lapangan saja. Pemberian 

ampas tahu sebagai pakan sapi perah mempu meningkatkan BB 

dan di Taiwan diberikan sebanyak 2-5 kg/ekor/hari pada sapi 

perah (An Kuo Su and Heng-Chu., 2004). Ampas tahu dapat 

dijadikan pakan ternak karena memiliki kandungan PK yang 

tinggi dan memiliki SK yang tinggi. Kandungan nutrisi ampas 

tahu dapat dilihat pada (Tabel 3). 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi Ampas Tahu. 
Nutrisi BK BO Abu PK LK SK BETN 

Kandungan 

(%BK) 
13,30 92,07 17,03 23,55 4,93 16,53 26,92 

Sumber: Hernaman dkk., (2005). 

Kandungan protein yang tinggi namun memiliki bahan 

kering yang rendah dan banyak mengandung air sehingga 

menyebabkan ampas tahu tidak tahan lama karena mengalami 

pembusukan akibat tumbuhnya mikroorganisme perusak, 

dalam hal tersebut perlu dilakukannya penanganan yang baik, 

apabila penanganan yang tidak baik terhadap ampas tahu segar 

akan mengakibatkan penurunan nulai nutrien dan menurunkan 

palatabilitas (Hernaman dkk., 2005).  
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2.2.2.5. Limbah (Roti Afkir)  

Limbah roti tawar afkir merupakan produk samping 

yang dihasilkan dari industri makanan pabrik roti (Gambar 11). 

Roti afkir merupakan roti yang tidak layak digunakan manusia 

dikarenakan sudah melewati batas ketahanan roti, limbah roti 

didapat dari roti – roti yang sudah kadaluarsa yang ditarik dari 

pasaran yang tidak layak dikonsumsi manusia. Roti pada 

umumnya terbuat dari tepung terigu, ragi dan air. Tepung terigu 

dibuat dari gandum karena itu kandungan karbohidratnya cukup 

tinggi berkisar 70-73%, yang terdiri dari amilosa dan 

amilopektin dalam jumlah yang sama (1:1) (Astawan, 2004). 

Goal, Silitonga dan Yuanita., (2015) roti afkir sendiri cocok 

sebagai penyusun ransum karena kandungan karbohidrat cukup 

tinggi, roti afkir tidak memiliki nutrisi yang sama seperti roti 

yang sebelumnya, dikarenakan roti afkir sudah mengalami 

perubahan tekstur, aroma dan rasa serta keadaan fisik roti sudah 

ditandai dengan tumbuhnya jamur. Menurut Goal, Silitonga dan 

Yuanita., (2015) roti afkir merupakan salah satu bahan 

penyusun ransum yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

pakan bagi ternak karena kandungan nutrisi roti yaitu abu 

0,80%, BO 99,20%, PK 10,25%, SK 2,04%, LK 13,42%, 

Kalsium 0,07% dan 4,217 Kkal/kg (GE) “Gross Energy”. 

Chalimi, Rochim, Purbowati dan Soedarsono., (2008) 

menambahkan peternak sudah memanfaatkan roti sisa pasar 

sebagai bahan pakan ternak dengan kandungan nutrisi yang ada 

didalamnya yaitu BK 91,60%, TDN 82,70%, PK 10,90%.  

2.2.2.6. Talas/Mbote  

Umbi talas pada umumnya seperti tanaman umbi-

umbian pada umumnya (Gambar 12). Umbi talas memiliki 

kandungan zat gizi yang cukup tinggi seperti pati (18,02%), 
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gula (1,42%), mineral terutama kalsium (0,028%), dan fosfor 

(0,061%) (Muchtadi dan Sugiyono., 1992). Kandungan zat gizi 

yang tertinggi dalam talas adalah pati meskipun bervariasi antar 

kultivar talas (Hartati dan Prana., 2003). Rahmawati, 

Kusumastuti dan Aryanti., (2012) menambahkan kadar pati 

yang dihasilkan dari umbi talas sebesar 80%, tepung talas 

sebesar 75% sedangkan kadar pati yang diperoleh dari 

modifikasi talas hanya 65%. Tingginya masukkan karbohidrat, 

akan mudah terfermentasi ke dalam rumen dan menyebabkan 

terjadinya  penurunan pH rumen, tetapi dilain pihak kondisi ini 

sangat mendukung untuk pertumbuhan yeast secara optimal 

(Williams, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Tepung 

Jagung (Sumber: 

Dokumen Pribadi, 

2018) 

Gambar 6. Tepung 

Kedelai (Sumber: 

Dokumen Pribadi, 

2018) 

Gambar 7. 

Konsentrat “KUD 

Sumber Makmur” 

(Sumber: Dokumen 

Pribadi, 2018) 

Gambar 11. Roti 

Afkir (Sumber: 

Dokumen 

Pribadi, 2018) 

Gambar 9. Tepung 

Kacang Hijau 

(Sumber: Dokumen 

Pribadi, 2018) 

Gambar 10. Ampas Tahu 

(Sumber: Dokumen 

Pribadi, 2018) 
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2.3. Cara Pemberian Pakan Pada Sapi Perah  

2.3.1. Pakan Hijauan  

Pemberian pakan pada ternak ruminansia pada umumnya 

menggunakan hijauan. Cara pemberian pakan hijaun setiap 

peternak biasanya dilayukan, dichopper, atau diberikan 

langsung secara segar tanpa perlakuan. Muslih, Pesek, 

Rossuartini dan Brahmantiyo., (2004) pelayuan hijauan dapat 

menurunkan kadar air hijauan yang sangat basah, dimana hijaun 

yang basah dapat mengakibatkan kembung (Bloat) pada ternak. 

Pemberian hijauan sedikit sebelum atau bersama-sama 

konsentrat menyebabkan produksi saliva meningkat, sehingga 

buffer dalam rumen menjadi kuat (Rianto et al., (2006).  Astuti, 

Erwanto dan Santosa., (2015) menambahkan buffer yang kuat 

mampu mempertahankan pH rumen, sehingga populasi 

mikroba tetap terjaga dan mampu mengkonsumsi pakan lebih 

banyak pada akhinya mempengaruhi produksi. Siregar, (2001) 

frekuensi pemberian pakan akan mempengaruhi tingkat 

konsumsi pakan, produksi susu, dan kadar lemak susu, 

penelitian yang dilakukan pada sapi perah di Denmark 

menunjukan bahwa frekuensi pemberian lebih dari dua kali 

dalam sehari ternyata mampu meninghkatkan kemampuan 

berproduksi susu sampai 54,8%. 

Gambar 12. Umbi Talas/(Mbote) 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2018) 
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2.3.2. Pakan Konsentrat  

Konsentrat yang diberikan oleh peternak umumnya 

diberikan kepada sapi perah induk yang berproduksi susu hanya 

dua kali dalam sehari semalam dan hijauan paling banyak 3 kali 

dalam sehari semalam.Iswoyo dan Widiyaningrum., (2008) 

konsentrat muda dicerna dan dapat memacu pertumbuhan 

mikroba dan meningkatkan proses fermentasi dalam rumen. 

Sidqi dkk., (2016) menambahkan pemberian konsentrat dalam 

bentuk kering lebih efisien daripada pemberian konsentrat 

basah atau dicampur dengan air ditinjau dari pemberian ransum 

yang relatif singkat, pemberian konsentrat tanpa air mempunyai 

efisiensi ransum lebih kecil 1,20% dibandingkan dengan 

pemberian konsentrat dengan air, pada sapi perah, pemberian 

pakan konsentrat tanpa dicampur dengan air perlu diterapkan 

pada peternakan sapi perah rakyat, karena manajemen pakan 

seperti ini memiliki keuntungan dibandingkan dengan 

pemberian pakan konsentrat dicampur dengan air, keuntungan 

tersebut adalah efisiensi tenaga kerja. 

2.4. Jumlah Pemberian Pakan Pada Sapi Perah  

Penyusunan ransum khusus, dilakukan untuk proses 

produksi sapi perah, kebutuhan pakan akan dibagi menjadi dua, 

yaitu pakan hijauan dan pakan tambahan (konsentrat). Masing-

masing bagian tersebut memiliki rasio. Perbandingan sekitar 40 

: 60 sangat sesuai dalam proses penggemukan secara intensif 

terhadap sapi dan pengukuran berdasarkan kemampuan sapi 

dalam mengkosumsi jumlah pakan berdasarkan bobot sapi 

tersebut (Taufiq, Candra dan Wayan.,  2017). Sedangkan 

Zahera, Permana and Despal., (2015) menyatakan imbangan 

antara hijauan dan konsentrat dapat mempengaruhi produksi 

susu sapi yaitu dengan penggunaan 60% konsentrat mampu 
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meningkatkan produksi susu. Suhendra, Anggiati, Sarah, 

Nasrullah, Thimoty dan Utama., (2015) imbangan konsentrat 

dengan hijauan yang paling optimal untuk meningkatkan 

kualitas susu sapi perah adalah 40% konsentrat dan 60% 

hijauan.  (SNI) Anonimous, (2009) konsumsi BK sapi perah 

antara 2,25- 4,32% dari bobot badan. Fikri dkk., (2018) di 

Kecamatan (Pujon, Gondanglegi, dan Jabung), Kabupaten 

Malang menunjukan bahwa pemberian hijauan 

(kgBK/ekor/hari) berturut-turut sebesar 5,7 kgBK/ekor/hari; 7 

kgBK/ekor/hari; 7,2 kgBK/ekor/hari. Damayanti, (2017) pada 

penelitiannya menambahkan rata-rata pemberian hijauan dan 

konsentrat pada lokasi peternakan tertentu akan relatif beragam, 

tergantung dari manajemen masing-masing peternak yang ada 

di lokasi peternakan masing-masing. Penelitian lain yang telah 

dilakukan di daerah Kecamatan Pujon, Gondanglegi, dan 

Jabung, Kabupaten Malang  menunjukkan bahwa suplementasi 

pakan konsentrat sebanyak 13,00 kg/ekor/hari; 7,80 

kg/ekor/hari; 10,2 kg/ekor/hari menghasilkan produksi susu 

rata-rata harian masing-masing adalah 12,80 liter/ekor/hari; 

12,40 liter/ekor/hari, dan 12,70 liter/ekor/hari (Fikri dkk., 

2018). 

2.5. Produksi Susu Sapi Perah  

Produksi susu pada wilayah tertentu memiliki produksi 

susu yang cukup bervariatif. Sudono dkk., (2003) bahwa 

produktivitas susu sapi “Peranakan Friesien  Holstein” (PFH) 

di Indonesia umumnya masih rendah. Sunu, Hartutik, dan 

Hermanto., (2013) yang menyatakan bahwa produksi susu sapi 

perah di Provensi Jawa Timur sebesar 6 - 7 liter/ekor/hari, 

namun belum sesuai dengan produksi susu ideal di Indonesia 

yang berkisar antara 15-20 liter/ekor/hari. 
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Syafri, Haryanti dan Santoso., (2014) dalam penelitiannya 

di Kota Salatiga, menunjukkan bahwa rata-rata  produksi susu 

adalah 9,96 liter/ekor/hari atau 10,28 kg/ekor/hari. Lestari, 

(2014) sapi perah di Kabupaten Semarang menghasilkan rata-

rata susu sebesar 9,61 liter/ekor/hari. Menurut Lestari dan Tita., 

(2006) suplai darah yang cukup sangat diperlukan untuk 

produksi susu dan nutrisi yang dimanfaatkan dalam sintesa 

susu. Pratiwi dan Harris., (2013) menyatakan konsentrat akan 

menghasilkan asam propionat yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan asam asetat di dalam rumen, produksi susu yang 

dihasilkan sapi perah dipengaruhi oleh konsumsi konsentrat 

karena berpengaruh terhadap produksi “Asam Propionat” (C3) 

yang mengandung karbohidrat mudah terfermentasi di dalam 

rumen. Asam propionat dapat diubah menjadi glukosa, glukosa 

yang dihasilkan ini diedarkan dalam darah melalui saluran 

pembuluh darah dan merupakan bahan pembentuk laktosa susu 

(Parrakasi, 1999). Utomo dan Miranti., (2010) menyatakan 

apabila terjadi peningkatan kadar laktosa susu yang dihasilkan 

sapi perah maka produksi susu juga akan meningkat, karena 

laktosa bersifat menyerap air. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu yaitu 

bangsa, lama bunting, masa laktasi, bobot badan, estrus (birahi), 

umur, selang beranak (calving interval), masa kering, frekuensi 

pemerahan serta makanan dan tata laksana (Sudono dkk., 2003). 

Astuti, Agus dan Budhi., (2009) menyatakan bahwa genetik dan 

manajemen pakan juga berpengaruh terhadap produksi susu 

sapi perah selama laktasi. Menurut Lestari dan Tita., (2006) 

keadaan lingkungan yang tidak menyenangkan saat pemerahan 

akan menyebabkan sistem syaraf simpatetik membebaskan 

epineprin syaraf-hormon dari medula adrenal ke dalam darah. 

Menurut Sodiq dan Abidin, (2008) menyatakan bahwa hormon 



 

30 

 

yang menghambat produksi susu adalah hormon adrenalin, 

hormon adrenalin bisa menghambat proses keluarnya susu saat 

pemerahan. 

2.6. Metabolisme Pakan Sapi Perah 

Proses pencernaan ternak ruminansia berawal dari 

pengunyahan yang terjadi di mulut. Regurgitasi merupakan 

pengunyahan kembali yang dilakukan ternak ruminansia 

terhadap pakan yang masuk dalam omasum. (Umphrey and 

Staples., 2007). Parish, Rivera and Boland., (2017) menyatakan 

organ pencernaan dari ternak ruminansia terdiri dari mulut, 

lidah, kelenjar ludah (menghasilkan air liur untuk buffering pH 

rumen) kerongkongan, 4 lambung (rumen, retikulum, omasum 

dan abomasum), pankreas kandung empedu , usus halus 

(duodenum, jejenum, ileum) dan besar usus (sekum, usus besar 

dan rektum). Gonzalez Barraza, Viveros and Martinez., (2014) 

rumen memiliki ekosistem yang komplek dan menyediakan 

nutrien yang dicerna oleh mikroorganisme (bakteri, protozoa, 

dan fungi) secara anaerob menjadi asam lemak terbang atau 

“Volatile Fatty Acid” (VFA), kemampuan mikroorganisme di 

dalam rumen memungkinkan ternak ruminansia mampu 

mencerna pakan yang tinggi serat dan rendah protein menjadi 

produk yang memiliki nilai tinggi. Purnomoadi, (2010) 

menambahkan protein pakan akan dimanfaatkan untuk 

memelihara jaringan  serta  produksi. Konsumsi protein pakan 

mempunyai hubungan linier dengan   laktosa susu, dan laktosa 

susu juga mempunyai hubungan linier dengan produksi susu, 

laktosa meningkat sering dengan peningkatan produksi susu 

(Syafri dkk., 2014). Berdasarkan hal tersebut kecukupan 

mikroba di dalam rumen harus dijaga keseimbangannya guna 

meningkatkan produksi ternak.  
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Sebagaian besar pakan untuk ternak ruminansia berasal 

dari tanaman yaang komponen utamanya adalah karbohidrat, 

proses kecernaan yang terjadi didalam rumen dilakukan secara 

fermentatif yaitu oleh mikroba rumen, saat pakan masuk 

kedalam rumen bakteri dengan cepat mengadakan inokulasi 

dengan partikel pakan yang baru dan membentuk koloni, 

kecepatan kolonisasi tersebut tergantung kepada sifat fisik dan 

kimia partikel pakan serta kesesuaian antara mikroba dengan 

pakan, laju kelarutan tergantung kepada nutrisi terhadap 

komposisi kimia dan struktur tanaman, pada tanaman yang tua, 

dinding selnya sudah mengalami lignifikasi sehingga menjadi 

tahan lama terhadap degradasi mikrobial (Chuzaemi, 2012). 

Fermentasi mikrobial karbohidrat dalam rumen menghasilkan 

asam lemak bebas atau “Volatile Fatty Accid” (VFA) yang 

terdiri dari asetat, propionat, dan butirat, selanjutnya dinding sel 

dan sumber energi utama (Thalib, Bestari, Widiawati, Hamid 

dan Suherman., 2000). Hasil fermentasi hijauan (selulosa dan 

hemiselulosa) dalam rumen akan menghasilkan asam asetat, 

sedangkan fermentasi konsentrat menghasilkan asam propionat 

(Arora, 1995). Pengaruh pemberian suplemen pakan dapat 

digunakan untuk memprediksi produktivitas untuk mengetahui 

kendala-kendala yang berkaitan dengan metabolisme pakan 

seperti jumlah asam amino, energi glukogenik dan asam lemak 

terbang Volatile Fatty Acid (VFA) hasil fermentasi di rumen, 

karena hal ini menentukan produksi susu (Santosa, Diwiyanto 

dan Toharmat., 2009). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian   

3.1.1. Lokasi Penelitian   

 Penelitian dilakukan di Kecamatan Ngantang, 

Kabupaten Malang. Analisis sampel di lakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak yang berada di 

Gedung 3, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. 

3.1.2. Waktu Penelitian   

Penelitian dilakukan selama 7 bulan dan dimulai pada 

September 2018 - Maret 2019. Pengambilan data dimulai pada 

tanggal 17 November 2018 – 31 Maret 2019. 

3.2. Materi Penelitian    

 Penelitian tentang manajemen pemberian pakan ternak 

pada peternakan rakyat Kecamatan Ngantang, Kabupaten 

Malang menggunakan materi sebanyak 107 responden peternak 

sapi perah. Kepemilikan sapi perah “Peranakan Friesian 

Holstein” (PFH) oleh peternakan rakyat yang sedang laktasi di 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang serta pakan sapi.  

3.2.1. Sapi Perah dan Pakan Sapi Perah 

Sapi perah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sapi perah yang sedang laktasi pada bulan laktasi 2-9 dan 

periode laktasi II-IV dan dimiliki oleh peternak. Pakan sapi 

perah berupa hijauan dan konsentrat. Hijauan dan konsentrat 

kemudian diambil sampel untuk di analisis di laboratorium. 

3.2.2. Peralatan Survei  

Peralatan survei yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah peralatan yang berguna saat melakukan penelitian di 
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lapang, sehingga mempermudah untuk pengumpulan data 

terkait sampel yang diambil. Peralatan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah: 

1. Timbangan 

Timbangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

timbangan digital gantung dan timbangan analitik 

dimana berfungsi untuk menimbang sampel pakan sapi 

perah kapasitas max 500 kg menimbang hijauan dan 

timbangan analitik kapasitas max 10 kg tingkat kepekaan 

0,1 gram 

2. Kuesioner Responden 

Kuesioner yang di gunakan dalam penelitian ini memuat 

berbagai informasi data yang diambil adalah identitas 

peternak, jenis, cara dan pemberian pakan, serta  

produksi susu. 

3. Kantong Plastik 

Kantong plastik digunakan untuk mengambil konsentrat 

dan hijauan, untuk sampel pakan yang akan dianalisis di 

laboratorium. 

4. Label 

Label digunakan atas pemberian informasi angka 

maupun tulisan, sampel yang  akan diambil. 

5. Gunting 

Gunting digunakan untuk memotong sampel berupa 

hijauan. 

6. Nampan 

Nampan untuk wadah sampel pakan digunakan untuk 

mengeringkan hijauan. 

7. Meteran dan Tali 
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Meteran dan tali digunakan untuk mengukur lingkar dada 

sapi perah. 

8. Kamera 

Kamera sebagai alat untuk dokumentasi. 

9. Alat tulis 

Alat tulis sebagai alat pencatat sebuah data. 

3.2.3. Peralatan dan Bahan Analisis Proksimat  

Peralatan dan bahan analisis proksimat digunakan untuk 

penetapan kadar nutrisi terhadap sampel pakan ternak yang 

telah diambil. Alat dan bahan uji BK: sampel pakan ternak, 

timbangan analitik “OHAUSS”, cawan porselin, tanur, dan 

eksikator. Alat dan bahan uji protein kasar (PK) meliputi: 

sampel pakan ternak, timbangan analitik “OHAUSS”, labu 

kjedhal 100cc, H2SO4 pekat 20 ml, Pemanas labu Kjedhal, alat 

distruksi larutan 100ml aquadest, NaOH 30% (destilasi), 

seperangkat alat destilasi.  

3.3. Metode Penelitian  

Metode dalam penelitian ini merupakan metode survei, 

dengan menggunakan kuesioner tersusun untuk peternak rakyat 

sapi perah di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Metode 

survei adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan 

cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peternak sapi 

perah atau lembaga-lembaga terkait secara langsung. Penelitian 

survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu 

populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data yang pokok (Singarimbun, Masri dan 

Efendi., 2008). Responden yang dipilih minimal memiliki sapi 

perah laktasi sebanyak 1 ekor. Data diambil berdasarkan tempat 

sampling yaitu diambil saat kunjungan ke peternak yang 

dilakukan satu kali tiap peternak. 
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3.4. Prosedur Penelitian   

 Prosedur penelitian meliputi: 

3.4.1. Pengelompokan Peternak 

 Menurut Sugiyono, (2014) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi penelitian adalah peternak sapi perah 

yang berada di wilayah lingkup Kecamatan populasi terbesar 

ketiga peternak sapi perah di Malang, yaitu Kecamatan 

Ngantang, Kabupaten Malang. Sampel adalah sebagian dari 

populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari 

populasi (Sekaran, 2006). Sedangkan sampel menurut 

Sugiyono, (2014) merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam 

menetapkan jumlah sampel, peneliti berpedoman pada Sekaran, 

(2006), memberikan aturan tentang ukuran sampel untuk 

penelitian sebagai berikut: (1). Ukuran sampel lebih dari 30 dan 

kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian, (2). 

Jika sampel dipecah ke dalam sub sampel (jantan/betina) 

ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat, 

(3). Dalam penelitian mutivariate, ukuran sampel sebaiknya 10 

kali lebih besar dari jumlah variabel penelitian dan (4). Untuk 

penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen 

yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan 

ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20. 

Penentuan pengambilan sampel pada tahap awal 

dilakukan dengan cara pengelompok sampel menggunakan 

teknik “Purposive Sampling”. Teknik purposive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel yang dilakukan secara sengaja dengan 
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pertimbangan tertentu. Kriteria dalam penentuan 

sampel/responden peternak sapi perah antara lain: (1). Sampel 

berasal dari peternak aktif KUD Sumber Makmur Ngantang, 

(2). Berasal dari desa Kaumrejo, Banjarejo, Banturejo, 

Tulungrejo, Sidodadi, dan Pagersari dan (3). Dalam penelitian 

ini, sampel responden dibagi dalam kelompok kepemilikan 

ternak sapi perah laktasi dengan rujukan menurut (Suryahadi, 

2007; Sudaryanto, 2014), adalah sebagai berikut: 

1) Peternak Kecil (Peternak sapi kepemilikan rendah) : 

memiliki 1-4 ekor sapi 

2) Peternak Menengah (Peternak sapi kepemilikan 

menengah): memiliki 5-8 ekor sapi 

3) Peternak Besar (Peternak sapi kepemilikan tinggi) : 

memiliki >8 ekor sapi 

Dengan rujukan pada literatur diatas, sampel/responden 

peternak sapi perah pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 

4. 
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Tabel 4. Jumlah Sampel Anggota Peternak Sapi Perah 

Kecamatan Ngantang, Berdasarkan Jumlah 

Kepemilikan Ternak Dengan Teknik Purposive 

Sampling. 

Nama Desa 
Responden 

Total Peternak 

Kecil 

Peternak 

Menengah 

Peternak 

Besar 

Kaumrejo 8 8 5 21 

Banjarejo 16 3 1 20 

Banturejo 12 7 1 20 

Tulungrejo 6 8 6 20 

Sidodadi  6 3 3 12 

Pagersari 5 2 7 14 

Total 

/Kelompok 53 31 23 107 

Keterangan: Peternak Kecil = 1-4 Ekor, Peternak Menengah = 

5-8 Ekor, dan Peternak Besar = ≥9 Ekor, Sumber: 

Data Hasil Penelitian, (2018). 

Berdasarkan data Tabel 4, sebanyak 107 responden di 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, yang di dapat 

melalui survei secara purposive. Data identitas peternak 

lengkap dapat dilihat pada (Lampiran 1). Teknik pengambilan 

data responden  dalam penelitian yang digunakan adalah 

interview dan participation observation. Jenis data yang 

diambil merupakan data primer dan data sekunder. 

Pengambilan data primer dilakukan melalui teknik wawancara 

interview menggunakan kuesioner terstruktur serta 

menggabungkan teknik participation observation. Sedangkan 

data sekunder didapat dari catatan dari beberapa sumber terkait 

seperti BPS, Dispet Jatim, dan Data Kabupaten Malang dalam 

angka. Participation observation merupakan observasi 
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berperan serta secara langsung di lapang dengan responden 

peternak sapi perah, melibatkan karyawan, manajer (KUD) 

Ngantang, serta  ketua kelompok, dan angota kelompok 

gabungan koperasi KUD Sumber Makmur, untuk pengamatan. 

3.4.2. Analisis Nutrisi Pakan 

Analisis nutrisi pakan dilakukan dengan uji proksimat 

pada Laboratorium Nutrisi dan Makanan ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Pengujian sampel hijauan, 

mbote (talas), ampas tahu, dan roti afkir, dilakukan pemotongan 

hingga partikel sepanjang kurang lebih 1cm dan dilakukan 

pengovenan pada suhu 60oC selama 24 jam, kemudian pakan 

digiling dengan mesin grinding. Parameter yang diamati pada 

penelitian adalah pemberian pakan (pemberian segar dan  dalam 

BK pakan). Pencatatan pemberian dan pengambilan sampel  

pakan dilakukan selama kurang lebih empat bulan. Mencatat 

pemberian pakan dalam sehari dari pemberian selama tiga - dua 

kali pengkuruan setiap sapi perah. Sampel pakan yang diambil 

berupa pakan yang diberikan pada ternak sapi perah baik 

hijauan maupun konsentrat. Kemudian sampel pakan dibawa ke 

laboratorium untuk dianalisis kadar bahan kering (BK), bahan 

organik (BO), dan protein kasar (PK), selanjutnya dilakukan 

perhitungan pemberian BK yang dapat dilihat pada (Lampiran 

3). Perhitungan pemberian BK, dapat dihitung menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

Hijauan : 

    𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑘𝑎𝑛 (𝐻) 𝑆𝑒𝑔𝑎𝑟 = (𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 … n) 

=.....(𝑘𝑔/𝐸𝑘𝑜𝑟/𝐻𝑎𝑟𝑖) 

(𝐵𝐾)𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑘𝑎𝑛 (𝐻)  =  
(𝛴)𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑔𝑎𝑟  𝑥 %𝐵𝐾

100
 

     =.....(𝑘𝑔𝐵𝐾/𝐸𝑘𝑜𝑟/𝐻𝑎𝑟𝑖) 
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Konsentrat: 

𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑘𝑎𝑛 (𝐾) 𝑆𝑒𝑔𝑎𝑟  = (𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 … n) 

=.....(𝑘𝑔/𝐸𝑘𝑜𝑟/𝐻𝑎𝑟𝑖) 

(𝐵𝐾) 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑘𝑎𝑛 (𝐾)     =  
(𝛴)𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑔𝑎𝑟  𝑥 %𝐵𝐾

100
 

   =.....(𝑘𝑔𝐵𝐾/𝐸𝑘𝑜𝑟/𝐻𝑎𝑟𝑖) 

Keterangan : 

H : Hijauan   .....kg 

K : Konsentrat   .....kg 

P : Pemberian Pakan  .....kg 

BK : Bahan Kering  .....kg 

3.4.3. Produksi Susu 

Produksi susu diukur dengan data sekunder dari peternak 

berdasarkan recording dan catatan setor susu kepada pihak pos 

penampungan susu koperasi Sumber Makmur. 

3.4.4. Bobot Badan Ternak 

Bobot badan (BB) ternak, diukur dengan meteran melalui 

lingkar dada (LD). Pendugaan BB dihitung menggunakan 

rumus Schoorl (Sudono et al., 2003). 

𝐵𝐵 =
(𝐿𝐷 + 22)2

100
 

Keterangan: 

BB  :Bobot Badan  .....kg 

LD  :Lingkar Dada .....cm 

3.5. Analisis Data 

Analisis data menggunakan analisis deskriptif dari hasil 

survei pada peternak responden yang telah di dapat. Analisis 

deskriptif digunakan untuk mengetahui keadaan atau kondisi 

peternakan di kawasan usaha peternakan sapi perah di 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, mendeskripsikan 

peubah yang diamati yaitu, jumlah pemberian pakan, jenis-jenis 
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pakan yang diberikan, cara pemberian pakan hijauan dan 

konsentrat, kandungan nutrisi, dan produksi susu sapi perah di 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. 

3.6. Diagram Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu survei 

lapang dan analisis Laboratorium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.7. Batasan Istilah 

Survei : Suatu kegiatan penelitian yang 

dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner atau wawancara, 

dengan tujuan untuk mengetahui: 

identitas peternak, jumlah ternak 

yang dimiliki, pemberian pakan 

Sapi Perah 

Peternak Sapi Perah Kec.Ngantang Kab. Malang 

Manajemen Pemberian Pakan 
Produksi Susu 

Hijauan Konsentrat 

Air BK 

PK 

Analisis Proksimat 

Bahan Organik 

Evaluasi Manajemen Pemberian Pakan Sapi Perah Pada Usaha Peternakan Rakyat  di Kecamatan 

Ngantang, Kabupaten Malang 

Gambar 13. Diagram Penelitian 
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pada ternak serta produksi ternak 

yang dimiliki. 

Responden  :  Subjek yang terkait dalam 

penelitian dalam pengambilan 

data. 

Pendekatan Diskriptif : Penelitian yang bertujuan untuk 

menyajikan gambaran lengkap 

mengenai setting sosial atau 

dimaksudkan untuk eksplorasi 

dan klarifikasi mengenai suatu 

fenomena atau kenyataan sosial, 

dengan jalan mendeskripsikan 

sejumlah variabel yang berkenaan 

dengan masalah dan unit yang 

diteliti antara fenomena yang 

diuji. 

Off Farm   : Proses komersialisasi hasil-hasil 

budidaya dari peternak sapi perah 

berupa susu. 

Skala Kepemilikan  : Suatu ukuran batas minimum dan 

maximum ternak yang dimiliki 

oleh peternak. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Kondisi Umum Lokasi 

 Lokasi penelitaan dilakukan di Kecamatan Ngantang 

dengan letak 112°21’49″ – 112°22’86″ Bujur Timur dan 

7°49’45″ – 7°56’03″ Lintang Selatan. Kecamatan Ngantang 

sendiri merupakan salah satu dari 33 (tiga puluh tiga) 

Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Luas wilayah 

Kecamatan Ngantang sekitar 247,70 km² (4,96% luas 

Kabupaten Malang) dengan, batas-batas disebelah Timur; 

Kecamatan Pujon, sebelah Barat; Kecamatan Kesambon, 

sebelah Utara; Kabupaten Mojokerto, sebelah Selatan; 

Kabupaten Blitar. Secara administratif Kecamatan Ngantang 

terdiri dari 13 (tiga belas) desa yakni; Desa Kaumrejo, Desa 

Sumberagung, Desa Mulyorejo, Desa Waturejo, Desa 

Tulungrejo, Desa Jombok, Desa Purworejo, Desa Banjarejo, 

Desa Banturejo, Desa Pandansari, Desa Ngantru, Desa 

Sidodadi, dan Desa Pagersari, serta jumlah dusun sebanyak 57 

Dusun, 72 RW, dan 332 RT (Anonimous, 2018). Total populasi 

sapi perah di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang tahun 

2018 mencapai ± 13.300 ribu ekor berdasarkan wawancara 

dengan dinas peternakan setempat. 

Kecamatan Ngantang berada di dataran tinggi pada 

ketinggian antara 500–700 m dari permukaan laut beriklim 

tropis memiliki cuaca sejuk sebagai tempat yang tempat yang 

tepat bagi budidaya sapi perah serta pertanian. Suhu tertinggi 

yang tercatat di Kecamatan Ngantang adalah 29°C dan suhu 

terendah 27°C serta dengan kelembapan di Kecamatan 

Ngantang, Kabupaten Malang, sekitar 60-95%. (Eid, Ibrahim 

Elsheikh and Yusif., 2012) menambahkan iklim tropis yang 
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cenderung panas menyebabkan performa, produksi dan  

reproduksi sapi perah mengalami gangguan baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung karena menurunnya 

kualitas pakan dan berkembangnya penyakit. Lokasi 

Peternakan yang menjadi lokasi pusat penelitian terdapat enam 

wilayah peternakan sapi perah yaitu Desa Tulungrejo, 

Kaumrejo, Banturejo, Banarejo, Sidodadi, Pagersari.  

Kecamatan Ngantang, Kabupaten  Malang merupakan 

salah satu Kecamatan penghasil susu untuk tingkat Propinsi 

Jawa Timur. Sentra usaha sapi perah pada Kecamatan Ngantang 

tidak lepas dari badan usaha bersama, “Koperasi Unit Desa 

Sumber Makmur”. Skala kepemilikan usaha sapi perah di 

Kecamatan  Ngantang, Kabupaten Malang terbagi atas tiga 

skala, peternak kecil, menengah, dan besar. Skala usaha ternak 

sapi perah di Indonesia yang rendah 3–4 ekor per peternak 

(Suryahadi, 2007; Sudaryanto, 2014). Peran koperasi sekunder 

“Koperasi Sumber Makmur” sangat di harapkan dalam upaya 

mengembangkan aktivitas off farm sehingga dapat 

mendongkrak pendapatan kebutuhan akan produksi susu 

perkapita. Sapi perah di Kecamatan Ngantang kebanyakan 

menggunakan sapi perah “Peranakan Friesian Holstein” (PFH). 

Sapi PFH memiliki ciri-ciri mirip seperti sapi FH, namun badan 

lebih kecil dan produksi susunya relatif rendah dibandingkan 

sapi perah FH. Kemampuan berproduksi susu sapi perah 

Friesian Holstein dapat mencapai lebih dari 6.000 kg per 

laktasi. Standar bobot betina dewasa berkisar antara 570 -30 kg, 

sedangkan susu sapi PFH berkisar  1.800 -2.000 kg/laktasi 

dengan panjang laktasi rata-rata kurang dari 10 bulan (Siregar, 

1996). Sutardi, (1980) menyatakan bahwa produksi susu sapi 

FH dan keturunannya di Indonesia sebesar 2,92 - 20,9 

liter/ekor/hari. 
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4.2. Jenis-Jenis Pakan Yang Diberikan Pada Sapi Perah  

 Berdasarkan data penelitian dari survei jenis pakan 

peternak sapi perah cukup bervariatif. Jenis pakan hijauan dan 

konsentrat pada peternakan rakyat di Kecamatan Ngantang, 

Kabupaten Malang  dapat dilihat pada (Tabel 5). 
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Keterangan: P.K = Peternak Kecil, P.M = Peternak Menengah, P.B = Peternak Besar, (n) = Responden, Sumber: Data 

Hasil Penelitian, (2018). 

Jenis Pakan 

Persentase Responden yang 

Menggunakan Masing-Masing Jenis 

Pakan (%) 

Frekuensi Pemberian  

Masing-Masing Jenis Pakan  

(hari/tahun) 

Rerata Jumlah Pemberian Harian 

Masing-Masing Jenis Pakan 

(kgBK/ekor/peternak) 

P.K P.M P.B Rerata P.K P.M P.B Rerata P.K P.M P.B Rerata 

N=53 N=31 N=23 N=107 N=53 N=31 N=23 N=107 N=53 N=31 N=23 N=107 

Hijauan             

Pennisetum purpureum 84,91 93,55 65,22 83,18 781,13 870,97 626,09 773,83 5,11 5,26 5,75 5,27 

Pennisetum purpureum cv. 

Mott 

15,09 12,90 47,83 21,50 129,06 116,13 438,26 191,78 3,55 2,70 4,66 3,93 

Rumput Lapang 9,43 12,90 0,00 5,41 88,30 104,52 0,00 74,02 6,53 6,51 0,00 6,52 

Tebon Jagung  

(Zea mays) 

3,77 0,00 0,00 1,87 33,96 0,00 0,00 16,82 4,85 0,00 0,00 4,82 

 

Konsentrat 
            

Konsentrat KUD 100 100 100 100 753,96 801,29 782,61 773,83 8,73 8,15 9,15 8,65 

Tepung Jagung 5,66 0,00 4,35 3,74 15,17 0,00 13,04 10,32 0,48 0,00 0,47 0,47 

Tepung Kedelai 5,66 3,23 8,70 5,61 11,77 5,81 21,91 12,22 0,11 0,99 0,85 0,50 

Tepung Kacang Hijau 1,89 0,00 0,00 0,93 2,26 0,00 0,00 1,12 0,20 0,00 0,00 0,20 

Ampas Tahu 0,00 3,23 0,00 0,93 0,00 11,61 0,00 3,36 0,00 0,75 0,00 0,75 

Roti Afkir 0,00 0,00 4,35 0,93 0,00 0,00 7,30 1,57 0,00 0,00 0,13 0,13 

Talas/Mbote 1,89 3,23 0,00 1,87 4,75 3,75 0,00 3,48 1,24 0,15 0,00 0,69 

Tabel 5. Jenis Pakan Hijauan dan Konsentrat yang Diberikan Pada Sapi Perah Rakyat Berdasarkan Persentase Peternak 

yang Menggunakan, Frekuensi Pemberian Masing-Masing Jenis Pakan Serta Jumlah Rata-Rata Penggunaan 

di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. 
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Jenis pakan berdasarkan Tabel 5, menunjukan bahwa jenis 

pakan yang terdapat pada Kecamatan Ngantang, Kabupaten 

Malang terdapat 11 jenis pakan di antaranya empat jenis 

hijauan, dan tujuh macam jenis konsentrat yang digemari. Jenis 

hijauan pada masing-masing kelompok peternak, ternyata pada 

setiap kelompok peternak di Kecamatan Ngantang, Kabupaten 

Malang, cenderung lebih suka menggunakan serta potensi 

frekuensi pemberian (hari/tahun) rumput gajah (Pennisetum 

purpureum), dengan rerata 83,18% dengan rerata frekuensi 

pemberian sebesar 773,83 hari/tahun, diikuti berturut-turut 

penggunaan hijauan yang kurang diminati yaitu rumput odot 

(Pennisetum purpureum cv. Mott) 21,50%, frekuensi 

pemberian 191,78 hari/tahun, rumput lapang 5,41% dengan 

frekuensi pemberian 74,02 hari/tahun dan terakhir tebon jagung 

1,87% dengan frekuensi pemberian 16,82 hari/tahun. 

Penggunaan rumput gajah (Pennisetum purpureum), oleh 

peternak di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang lebih 

digemari dengan rataan jumlah pemberian terbesar hingga 

terkecil, pada peternak besar 5,75 kgBK/ekor/hari, peternak 

menengah 5,26 kgBK/ekor/hari peternak kecil 5,11 

kgBK/ekor/hari, dikarenakan peternak mengemukakan bahwa 

produktifitas dari rumput gajah lebih tinggi, penanaman mudah, 

adaptasi tinggi, dan mudah di dapat daripada jenis rumput yang 

lain. Hal ini terdapat kesamaan dengan penelitian Fikri dkk., 

(2018) pada area sekitar Ngantang, menyatakan pada 

kecamatan Pujon dan Jabung, Kabupaten Malang berturut-turut 

penggunaan rumput gajah sebesar 80 – 90%, hal ini disebabkan 

rumput gajah merupakan pakan mudah didapat dibandingkan 

dengan jenis rumput yang lainnya, peternak tidak harus 

mengeluarkan biaya untuk membeli rumput gajah karena di 

peroleh pada lahan sendiri dan hutan sekitarnya. Skerman dan 
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Rivero., (1990) menambahkan keunggulan rumput gajah yaitu 

merupakan tanaman parennial yang mampu beradaptasi 

diberbagai tanah sehingga memiliki tingkat pertumbuhan yang 

tinggi dan memiliki produksi yang tinggi yaitu mencapai 20 – 

80 ton BK/ha/tahun. Sementara McIlroy, (1977) menjelaskan 

bahwa produktivitas rumput tergantung pada faktor- faktor 

seperti persistensi, agresivitas, kemampuan tumbuh kembali, 

sifat tahan kering dan tahan dingin, penyebaran produksi 

musiman, kesuburan tanah dan iklim.  

Penggunaan jenis pakan hijauan rumput odot (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) jika dibandingkan pada ketiga kelompok 

peternak (kecil, menengah dan besar) diperoleh dengan tingkat 

penggunaan jenis serta rataan jumlah pemberian pakan hijauan, 

rumput odot lebih di gemari sesudah rumput gajah dengan 

persentase (%) yaitu: peternak besar, sebesar 47,83% (4,66 

kgBK/ekor/hari) dengan frekuensi pemberian 438,26 hari/tahun 

dan diikuti peternak kecil 15,09% (3,55 kgBK/ekor/hari) 

dengan frekuensi pemberian 129,06 hari/tahun, peternak 

menengah 12,09% (2.70 kgBK/ekor/hari) dengan frekuensi 

pemberian 116,13 hari/tahun. Peternak besar di Kecamatan 

Ngantang, mengaku bahwa penggunaan rumput odot sendiri 

dilakukan baru beberapa tahun kemarin secara bertahap, untuk 

mengimbangi rumput gajah yang tinggi produktivitasnya, akan 

tetapi kualitas nutrisi rumput gajah lebih rendah dari pada 

rumput odot. Hal tersebut sama dengan pendapat Thalib, (2016) 

rumput gajah mini/odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) 

merupakan jenis  rumput unggul yang mempunyai produktivitas 

dan kandungan zat gizi yang cukup tinggi serta memiliki 

palatabilitas yang tinggi bagi ternak ruminansia. Urribari et al., 

(2005) menyatakan antara lain rumput odot (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) memiliki kandungan protein 10,00-
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15,00% tergantung umur panen, tanaman tahunan yang tinggi 

produksi, dan tanaman rumput tropis yang tinggi nilai 

nutrisinya karena kandungan serat kasar yang rendah. Ibrahim, 

(1989) melaporkan bahwa “Dwarf Elephant Grass” memiliki 

daya cerna nitrogen (N) dan bahan kering tertinggi 

dibandingkan rumput-rumput tropis lainnya. Rumput gajah 

mini memiliki keunggulan yang dapat menjadi harapan baru 

bagi pengembangan peternakan sapi (Lasamadi, 2013).  

Penggunaan rumput lapang yang di lakukan peternak di 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang dalam penggunaan 

rumput lapang tertinggi hingga terendah pada masing-masing 

kelompok dimulai dari peternak menengah 12,90% dengan 

frekuensi pemberian 104,52 hari/tahun, peternak kecil 9,43% 

dengan frekuensi pemberian 88,30 hari/tahun dan peternak 

besar 0% (tidak menggunakan). Penggunaan rumput lapang 

sendiri walaupun tidak digemari oleh peternak (khususnya 

peternak besar) di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, 

peternak besar tidak menggunakan rumput lapang, karena 

ditinjau dari kualitas. Penelitian (Fikri dkk., 2018) 

menambahkan rumput lapang banyak dan mudah didapat, tetapi 

kualitas hijauan bervariasi tergantung kepada jenis, umur dan 

musim serta lokasi rumput tersebut; akan tetapi jika 

dibandingkan dalam rataan jumlah pemberian dari 107 

responden, jumlah pemberian rumput lapang lebih tinggi, yaitu 

sebesar (6,52 kgBK/ekor/hari) dari semua jenis hijauan yang 

diberikan yaitu: rumpur gajah (5,27 kgBK/ekor/hari), tebon 

jagung (4,82 kgBK/ekor/hari), rumput odot (3.93 

kgBK/ekor/hari). Penggunaan rumput lapang biasanya 

kebanyakan digunakan oleh peternak yang juga berprofesi 

sebagai petani, sebagian besar biasanya peternak mengaku 

memperoleh rumput lapang saat peternak menjelang 
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meninggalkan aktifitas bertaninya untuk merumput terlebih 

dahulu dan dibawa pulang sebagai tambahan pakan hijauan 

untuk ternaknya pada siang hari saat jam istirahat. Penggunaan 

tebon jagung pun sama dengan halnya dilakukan oleh peternak 

kecil seorang, penggunaan sebesar 3,77%, sedangkan peternak 

(menengah dan besar) 0% (tidak menggunakan) tebon jagung 

(Zea mays). Peternak kecil mengaku tebon jagung didapat 

sendiri, dari kebanyakan petani lokal dan sekitar Jombang 

sebagai nilai tambah pemanfaatan limbah pertanian yang 

potensial memenuhi kebutuhan ternak, sebagai upaya 

pembersihan lahan untuk di tanami variates tanaman pertanian 

berikutnya, sehingga pemenuhan kebutuhan hijauan tebon 

jagung tidak dapat di prediksi diberikan secara terus-menerus 

serta peternak mempertimbangkan biaya transportasi untuk 

mengangkut tebon jagung sedemikian rupa, sehingga rataan 

frekuensi pemberian tebon jagung berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan hanya senilai 16,82 hari/tahun, walaupun 

sebenarnya produksi tebon jagung di area sekitar jombang 

cukup berpotensi. Hal ini diperkuat pernyataan Fitrianingrum 

dan Aulia., (2018) penggunaan lahan di Kabupaten Jombang di 

dominasi oleh penggunaan lahan untuk pertanian yaitu sebesar 

103.344 Ha atau sebesar 86,54% dari total luas penggunaan 

lahan. Anonimous, (2017) mencatat produksi jagung di 

Kecamatan Jombang 2013-2017 sebesar 197.353 – 254.234 

ribu ton. 

Jenis pakan berupa konsentrat, pada peternak sapi perah di 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang cukup bervariatif 

meninjau terdapat  tujuh jenis konsentrat yang di berikan 

kepada ternaknya. Penggunaan konsentrat yang paling di 

gemari dari 107 responden, ditinjau dari rataan persentase (%) 

penggunaan dan frekuensi pemberian (hari/tahun) jenis 
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konsentrat terbanyak hingga sedikit berturut-turut yaitu: produk 

konsentrat dari “KUD Sumber Makmur” 100%, (773,83 

hari/tahun), tepung kedelai 5,61% (12,22 hari/tahun), tepung 

jagung 3,74% (10,32 hari/tahun), talas/mbote (Colocasia 

esculenta) 1,87% (3,48 hari/tahun), ampas tahu 0,93% (3,36 

hari/tahun), roti afkir 0,93%  (1,57 hari/tahun), dan tepung 

kacang hijau 0,93% (1,12 hari/tahun). 

Konsentrat utama yang diberikan oleh peternak di 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang menggunakan 

konsentrat yang berasal dari “KUD Sumber Makmur”. 

Konsentrat yang ada di produksi secara mandiri oleh pihak 

Koperasi, yang digunakan untuk para anggotanya, sebagai salah 

satu servisce. Penggunaan konsentrat sebagian besar peternak 

di Kecamatan Ngantang menggunakan 100% konsentrat asal “ 

KUD Sumber Makmur”. Penggunaan 100% konsentrat ini 

diyakini bahwa ketergantungan peternak pada koperasi sangat 

besar, peternak lebih suka menggunakan konsentrat asal “KUD 

Sumber Makmur” ataupun hasil secara tidak langsung, akibat 

tidak adanya suplementasi yang dapat menyaingi produk dari “ 

KUD Sumber Makmur” ini sendiri. 

Pemberian pakan menggunakan pakan tambahan yang 

dilakukan peternak seperti tepung kedelai, tepung jagung, 

talas/mote, tepung kacang hijau, ampas tahu, roti afkir jika 

dilihat pada kelompok peternak kecil, peternak kecil lebih 

menyukai pemberian tepung jagung dan kedelai sebanyak 

5,66%, kelompok peternak menengah lebih menyukai tepung 

kedelai, ampas tahu dan talas/mbote sebanyak 3,23% 

sedangkan pada peternak besar lebih cenderung menyukai 

tepung kedelai sebanyak 8,70% diikuti tepung jagung dan roti 

afkir senilai 4,35%. Penggunaan pakan tambahan pada masing-

masing kelompok walaupun cukup bervariatif, akan tetapi 
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terdapat kesamaan dan perbedaan dimana seperti penggunaan 

“Tepung Kedelai”, meskipun masing-masing kelompok 

peternak menggunakan tepung kedelai tetapi terdapat 

perbedaan terhadap rataan jumlah pemberian (kgBK/ekor/hari) 

dimana rataan jumlah pemberian terbesar hingga terkecil pada 

peternak menengah sebesar 0,99 kgBK/ekor/hari diikuti 

peternak besar 0,85 kgBK/ekor/hari dan peternak kecil 0,11 

kgBK/ekor/hari. Kadar protein dalam produk kedelai bervariasi 

misalnya, tepung kedelai 50%, konsentrat protein kedelai 70% 

dan isolat protein kedelai 90% (Winarsi dan Heri., 2010). 

Berdasarkan literatur tersebut, meyakini bahwa ketiga 

kelompok peternak lebih menyukai tepung kedelai berdasarkan 

tingkat (%) protein yang tinggi daripada bahan tambahan lain 

dibuktikan bahwa penggunaan rataan kelompok, tepung kedelai 

sebesar 5,61%. Penggunaan bahan pakan tambahan terendah 

berdasarkaan rataan kelompok peternak yaitu tepung kacang 

hijau, ampas tahu, dan roti afkir sebesar 0,93%. Penggunaan 

bahan tambahan ini rendah berdasarkan pengakuan peternak di 

lapang, (1). Dikarenakan peternak memperhitungkan biaya 

yang di keluarkan, tidak sebanding dengan pemasukan / merugi,  

(2). Secara tidak langsung akan sifat continuitas barang, 

ada/tidak adanya bahan tersebut tidak dapat diprediksi, (3). 

Sifat kacang hijau, roti sebagai bahan konsumsi manusia, maka 

peranannya, akan bersaing dengan kebutuhan ternak.  
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Tabel 6. Jenis Pakan dan Kandungan BK dan PK Sapi Perah 

di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. 

Bahan Pakan 
BK 

(%) 

BO 

(%) 

PK 

(%)  

Hijauan    
 

Rumput Gajah (Pennisetum  

purpureum) 

12,44 88,45 6,45  

Rumput Odot  (Pennisetum  

purpureum cv. Mott) 

10,08 81,02 12,82  

Rumput Lapang  21,64 82,05 10,90  

Tebon Jagung (Zea mays) 12,94 89,72 11,82  

Konsentrat     

Konsentrat KUD 89,65 90,66 15,81  
Tepung Jagung 87,80 98,58 6,48  
Tepung Kedelai 98,69 93,15 31,51  
Tepung Kacang Hijau 99,64 95,30 21,08  
Ampas Tahu 12,53 96,54 19,52  
Roti Afkir 85,51 98,78 6,87  
Talas/Mbote (Colocasia esculenta) 24,71 93,16 6,88  

Sumber : Berdasarkan Hasil Analisa Proksimat di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya, Prosedur Analisis (Lampiran 

9), (2018). 

Berdasarkan Tabel 6, diatas bahan kering (BK) rumput 

lapang memiliki nilai tertinggi sebesar 21,64% dibanding tebon 

jagung (Zea mays) 12,94%, rumput gajah (Pennisetum 

purpureum) 12,44%, dan rumput odot (Pennisetum purpureum 

cv. Mott) terendah dengan nilai BK 10.08%. Menurut 

Rukmana, (2005) kandungan BK rumput lapang yaitu 21,60 %, 

BO 96%, PK 10,20% dan Energi (TDN) 52.00%. Berdasarkan 

perbandingan dengan literatur tersebut, rumput lapang di 
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Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang yang digunakan 

sebagai pakan ternak, masih dalam taraf standar rumput 

alam/lapang semestinya. Rumput gajah di Kecamatan 

Ngantang, Kabupaten Malang memiliki kandungan nutrisi 

(BK) 12,44%, (BO) 88,45%, (PK) 6,45%. Susanti, (2007) 

menyatakan kandungan BK rumput gajah pada umur 

pemotongan 45 hari yaitu 16,82%, BO 82,80% dan PK 10,03%.  

BK rumput gajah (Pennisetum purpureum) hasil analisis nutrisi 

pada penelitian ini lebih rendah dari literatur yang dapat, hal ini 

disebabkan karena rumput gajah (Pennisetum purpureum) 

memiliki umur potong yang rendah. Wadi, Ishi dan Idota., 

(2004) perbedaan kandungan nutrien tersebut dipengaruhi oleh 

umur panen yang berbeda, karena umur panen merupakan 

faktor yang terpenting yang mempengaruhi kandungan protein 

kasar rumput gajah. Surono, Soejono dan Budhi., (2003) 

kandungan PK total dan abu akan menurun seiring 

meningkatnya umur tanaman, selulosa, hemiselulosa maupun 

lignin seiring meningkatnya umur tanaman sehingga 

menyebabkan kecernaan menurun. Seseray, (2012) 

menambahkan, meningkatnya Interval waktu pemotongan akan 

menurunkan kandungan protein kasar, tetapi kandungan serat 

kasar dapat meningkat. 

Nilai protein kasar (PK) pada keempat jenis hijauan dari 

tertinggi hingga terendah berturut-turut yaitu rumput odot 

(Pennisetum purpureum cv. Mott) 12,82%; tebon jagung (Zea 

mays) 11,82%; rumput lapang 10,90% dan terakhir rumput 

gajah (Pennisetum purpureum) 6,45%. Protein kasar (PK) 

rumput odot tinggi dikarenakan oleh interval pemotongan/umur 

panen yang tepat. Beberapa keunggulan rumput gajah mini/odot 

(Pennisetum purpureum cv. Mott) sebagaimana dilaporkan 

Urribari et al., (2005), yaitu memiliki kandungan protein 10,00-
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15,00% tergantung umur panen, tanaman tahunan yang tinggi 

produksi, dan tanaman rumput tropis yang tinggi nilai 

nutrisinya, karena kandungan serat kasar yang rendah. 

Konsentrat merupakan pakan dengan kandungan (SK) 

yang rendah dan memiliki kandungan BK yang relatif tinggi. 

Kandungan serat dalam konsentrat yaitu kurang dari 18,00% 

(Agriflo, 2012). Konsentrat yang diberikan peternak sapi perah 

di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang banyak beredar 

dan di supply dari KUD Sumber Makmur, kandungan nutrisi 

konsentrat KUD berturut-turut BK 89% BO 90,66%, PK 

15,81%. Kadar protein dari konsentrat yang diberikan pada sapi 

yang sedang berproduksi adalah 17% BK (Sudono, Rosdiana 

dan Setiawan., 2003), sedangkan menurut Standar Nasional 

Indonesia (SNI, 2009) konsentrat yang baik mengandung kadar 

PK minimal 18% dan energi TDN minimal 75% dari BK. Hal 

ini mengidentifikasi bahwa konsentrat yang diberikan pada 

ternak masih dibawah standar yang telah di tetapkan menurut 

literatur yang didapat. Fungsi utama konsentrat adalah untuk 

mencukupi kebutuhan protein, karbohidrat, lemak dan mineral 

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

Pakan tambahan tepung jagung yang di gunakan oleh 

sebagaian peternak di Kecamatan Ngantang, Kabupaten 

Malang  memiliki BK 87,20%, BO 98,58%, PK 6,48%. Watson, 

(2003) menyatakan bahwa biji jagung memiliki pati 74,4% PK 

9,10% LK 4,4% Gula 1,9% SK 9,5%. Kadar protein tepung 

jagung menurut Singh, Bedi, Garg dan Singh., (2009) yaitu 

5,40-12,90%. Richana, Budiyanto dan Mulyawati., (2010) 

menambahkan bahwa kadar protein tepung jagung 5,07-6,84%. 

Berdasarkan literatur tersebut menunjukan bahwa kadar protein 

kasar (PK) tepung jagung pada peternakan Kecamatan 

Ngantang, pada standar tepung jagung semestinya. Watson, 
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(2003) menyatakan tepung jagung juga memiliki mutu yang 

bervariasi, tergantung dari jenis jagungnya. Secara in-vitro 

ukuran partikel jagung yang kecil dapat meningkatkan nilai 

kecernaan pati dan menurunkan nilai “Geometric Standard 

Deviation” (GSD) (Setiana, 2015). GSD merupakan istilah 

yang menyatakan variasi dari rataan ukuran partikel, dimana 

semakin besar nilai GSD maka semakin rendah 

keseragamannya. Kilburn and Edwards., (2001) menambahkan 

pada perlakuan penggilingan jagung dapat meningkatkan nilai 

energi metabolis ransum dalam bentuk tepung. 

Tepung kedelai  yang diberikan oleh peternak memiliki 

kandungan nutrisi BK 98,69%, BO 93,15%, PK 31,51%. 

Diketahui bahwa kandungan protein dan lemak kasar biji 

kedelai adalah 37% dan 18% (NRC, 1994). Winarsi dan Heri., 

(2010) menambahkan kadar protein kedelai mencapai 40%, 

dalam bentuk tepung  mencapai 50%,  Snyder and Kwon., 

(1987) juga menambahkan kandungan protein kedelai cukup 

tinggi sehingga kedelai termasuk ke dalam lima bahan makanan 

yang mengandung berprotein tinggi, dengan komposisi nutrisi 

kacang kedelai adalah 40,5% protein, 20,5% lemak, 22,2% 

karbohidrat, 4,3% serat kasar, 4,5% abu, dan 6,6% air. 

Berdasarkan literatur di atas tepung kedelai yang digunakan 

oleh peternak di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang 

memiliki kualitas nutrisi PK 31,51%, artinya masih dibawa 

kualitas dari literatur yang didapat dimana PK berdasarkan 

literatur didapat mencapai 37% - 50%. Penggunaan tepung 

kedelai sendiri biasanya ditambahkan kedalam konsentat dari 

“KUD Sumber Makmur” oleh peternak, dasaran peternak 

menambahkan kedelai pada ternaknya, peternak mengaku 

untuk meningkatkan kualitas dari ransum pakan dan berupaya 

untuk meningkatkan produksi susu ternaknya, sehingga para 
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peternak menambahkan tepung kedelai tersebut. Hal ini 

terdapat kesamaan dengan pendapat Syafri, Harjanti dan 

Santoso., (2014) konsumsi protein pakan mempunyai hubungan 

linier dengan   laktosa susu, dan laktosa susu juga mempunyai 

hubungan linier dengan produksi susu, laktosa meningkat 

sering dengan peningkatan produksi susu. Purnomoadi, (2010) 

menambahkan bahwa protein pakan akan dimanfaatkan untuk 

memelihara jaringan serta produksi. Jika ditinjau dari segi 

manfaat pakan, biji kedelai dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

energi dan protein jika dimasak pada suhu yang memusnahkan 

semua aktivitas anti tripsinnya, karena semua aktivitas anti 

tripsin ini musnah jika dipanaskan dalam air (Bowman dalam 

Aisyah, 1979). 

Penggunaan pakan tambahan tepung kacang hijau, ampas 

tahu, roti afkir, serta talas /mbote oleh peternak di Kecamatan 

Ngantang , Kabupaten malang memiliki nutrisi yang cukup 

bervariatif dimana salah satunya protein kasar (PK), protein 

kasar masing-masing bahan tambahan terhadap (%) persentase 

protein tertinggi hingga terendah berturut-turut dimulai dari 

kacang hijau PK 21,08%, ampas tahu PK 19,52%, roti afkir PK 

6,87%, talas/mbote PK 6,88%. Kandungan nutrisi (PK) kacang 

hijau yang tinggi, sebesar 21,08%, membuat peternak di 

kecamatan Ngantang menggunakannya sebagai alternatif untuk 

meningkatkan kualitas ransumnya, Sudono, Rosdiana dan 

Setiawan., (2003) menyatakan, kadar protein dari konsentrat 

yang diberikan pada sapi yang sedang berproduksi adalah 17% 

BK. Berdasarkan hal tersebut kacang hijau bagus untuk 

pemberian pakan tambahan karena sebagai sumber protein yang 

cukup tinggi dalam menyusun ransum terkait kadar kebutuhan 

protein pada ternak yang sedang produksi sebesar 17% BK. Hal 

ini diperkuat pernyataan (Ginting, Ratnaningsih, dan Iswanto., 
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2007) kandungan nutrisi pada kacang hijau yaitu: kadar air 

7,17-10,09%, kadar abu 3,67-4,31%, protein 22,69-28,74%, 

lemak 0,38-0,95%, pati 67-63,85%, amilosa 12,11-19,10%, 

kandungan protein yang tinggi pada kacang hijau sangat 

potensial digunakan pakan untuk ternak. 

Penggunaan ampas tahu oleh peternak sapi perah di 

Kecamatan Ngantang sebesar 0,93% dengan potensi 

penggunaan hanya pada peternak menengah sebesar 3,23%, 

dapat dilihat pada (Tabel 5). Ampas tahu yang di gunakan oleh 

peternak sapi perah di Kecamatan Ngantang, memiliki 

kandungan nutrisi BK 12,53%, BO 96,54%, PK 13,52%. 

Berdasarkan literatur menurut Hernaman dkk., (2005) 

kandungan nutrisi ampas tahu BK 13,3%, BO 92,07%, Abu 

17,03%, PK 23,55%, LK 4,93%, SK 16,53%, BETN 26,92%. 

Perbandingan ampas tahu dengan literatur yang didapat 

diartikan bahwa kandungan BK dan PK ampas tahu pada 

peternakan sapi perah di Kecamatan Ngantang, Kabupaten 

Malang kualitas ampas tahu yang diberikan lebih rendah 

daripada literatur diatas. Penggunaan ampas tahu sendiri 

pemberiannya tidak dapat di simpan terlalu lama dimana akan 

menimbulkan penurunan kualitas karena terdapat kadar air yang 

tinggi. Hernaman, Hidayat dan Mansyur., (2005) menyatakan 

ampas tahu segar mempunyai kadar air yang tinggi (80-84%). 

sehingga menyebabkan umur simpannya pendek, biaya 

pengangkutan dan daerah penggunaan terbatas. An Kuo Su and 

Heng-Chu., (2004) menambahkan pemberian ampas tahu 

sebagai pakan sapi perah mempu meningkatkan BB dan di 

Taiwan diberikan sebanyak 2-5 kg/ekor/hari pada sapi perah. 

Roti afkir yang digunakan peternak sapi perah di 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang memiliki kandungan 

nutrisi BK 85,51%, BO 98,76%, PK 5,87%. Menurut Goal, 
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Silitonga dan Yuanita., (2015) roti afkir merupakan salah satu 

bahan penyusun ransum yang dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber pakan bagi ternak karena kandungan nutrisi roti yaitu 

abu 0,80%, BO 99,20%, PK 10,25%, SK 2,04%, LK 13,42%, 

Kalsium 0,07% dan 4,217 Kkal/kg (GE) “Gross Energy”. 

Chalimi, Rochim, Purbowati dan Soedarsono., (2008) 

menambahkan peternak sudah memanfaatkan roti sisa pasar 

sebagai bahan pakan ternak dengan kandungan nutrisi yang ada 

didalamnya yaitu BK 91,60%, TDN 82,70%, PK 10,90%. Hal 

ini tidak menutup kemungkinan bahwa hasil penelitian dan 

literatur yang didapat sebelumnya menyatakan kandungan 

nutrisi roti afkir cukup bervariasi karena jenis roti yang 

digunakan pada peternak satu dengan yang lain menggunakan 

jenis yang berbeda. Walaupun berbeda bahan pokok dalam 

pembuatan roti terdiri dari tepung terigu, ragi dan air. Tepung 

terigu dibuat dari gandum karena itu kandungan karbohidratnya 

cukup tinggi berkisar 70-73%, yang terdiri dari amilosa dan 

amilopektin dalam jumlah yang sama (1:1) (Astawan, 2004). 

Sehingga roti afkir cocok sebagai penyusun ransum karena 

kandungan karbohidrat cukup tinggi. 

Umbi talas/mbote yang di berikan oleh peternak di 

kecamatan ngantang didapat dari sortiran dari industri 

pembuatan keripik talas. Nilai nutrisi dari talas di Kecamatan 

Ngantang BK 24,71%, BO 93,16%, PK 6,88%. Menurut 

literatur umbi talas memiliki kandungan zat gizi yang cukup 

tinggi seperti pati (18,02%), gula (1,42%), mineral terutama 

kalsium (0,028%), dan fosfor (0,061%) (Muchtadi dan 

Sugiyono., 1992). Kandungan zat gizi yang tertinggi dalam 

talas adalah pati meskipun bervariasi antar kultivar talas 

(Hartati dan Prana., 2003). Rahmawati, Kusumastuti dan 

Aryanti., (2012) menambahkan kadar pati yang dihasilkan dari 
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umbi talas sebesar 80%, tepung talas sebesar 75% sedangkan 

kadar pati yang diperoleh dari modifikasi talas hanya 65%. Hal 

tersebut mendasari bahwa walaupun talas di Kecamatan 

Ngantang, memiliki kadar  PK 6,88%, akan tetapi talas pada 

umumnya masih mengandung pati/karbohidrat cukup tinggi 

berdasarkan literatur. Tingginya masukkan karbohidrat, akan 

mudah terfermentasi ke dalam rumen dan menyebabkan 

terjadinya  penurunan pH rumen, tetapi dilain pihak kondisi ini 

sangat mendukung untuk pertumbuhan yeast secara optimal 

(Williams, 1988).  

4.4. Cara Pemberian Pakan Pada Sapi Perah 

Cara pemberian pakan hijauan dan konsentrat oleh 

peternak sapi perah di Kecamatan Ngantang, Kabupaten 

Malang dapat di lihat pada (Tabel 7). 
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Tabel 7. Cara Pemberian Pakan Hijauan dan Konsentrat Serta 

Persentase Peternak yang Melakukan Pada Sapi Perah 

di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. 

Uraian 

Kelompok  

P.K 
(%) 

P.M 
(%) 

P.B 
(%) 

Rerata 

(%) 

Waktu Pemberian Pakan Hijauan 

Terhadap Pemberian Konsentrat 
    

Sebelum (% Jumlah Peternak) 45,28 80,65 78,26 68,06 
Sesudah (% Jumlah Peternak) 54,72 19,35 21,74 31,94 

Waktu Pemberian Pakan Hijauan 

Terhadap Waktu Pemerahan 
    

Sebelum Pemerahan (% Jumlah 

Peternak) 

45,28 80,65 78,26 68,06 

Sesudah Pemerahan (% Jumlah 
Peternak) 

54,72 19,35 21,74 31,94 

Frekuensi Pemberian Pakan Hijauan     

1x/hari (% Jumlah Peternak) 0,00 0,00 0,00 0,00 

2x/hari (% Jumlah Peternak) 49,06 41,94 39,13 43,37 

3x/hari  (% Jumlah Peternak) 49,06 58,06 60,87 56,00 
4x/hari  (% Jumlah Peternak) 1,89 0,00 0,00 0,63 

Penggunaan Mesin Chopper (% Jumlah 

Peternak) 
50,94 58,06 91,30 66,77 

Waktu Pemberian Pakan Konsentrat 

Terhadap Waktu Pemerahan 
    

Sebelum Pemerahan (% Jumlah 

Peternak) 
37,74 48,39 39,13 41,75 

Sesudah Pemerahan (% Jumlah 
Peternak) 62,26 51,61 60,27 58,25 

Frekuensi Pemberian Pakan Konsentrat     

1x/hari (% Jumlah Peternak) 0,00 0,00 0,00 0,00 

2x/hari (% Jumlah Peternak) 90,57 77,42 86,96 84,98 

3x/hari (% Jumlah Peternak) 9,44 22,6 8,70 13,75 
4x/hari (% Jumlah Peternak) 0,00 0,00 4,35 1,45 

Metode Pemberian Pakan Konsentrat     

Kering (% Jumlah Peternak) 56,60 77,42 78,26 70,76 

Basah (% Jumlah Peternak) 43,40 22,58 21,74 29,24 

Keterangan: P.K = Peternak Kecil, P.M = Peternak Menengah, 

P.B = Peternak Besar, (n) = Responden, Sumber: 

Data Hasil Penelitian, (2018). 
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Pemberian pakan oleh peternak di Kecamatan Ngantang, 

Kabupaten Malang pada umumnya di lakukan pemberian 

hijauan terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pemberian 

konsentrat. Pemberian hijauan terhadap waktu pemerahan, 

menunjukan bahwa persentase (%) jumlah peternak, 

menunjukan peternak di Kecamatan Ngantang, Kabupaten 

Malang cenderung memberikan hijauan sebelum pemerahan 

dengan persentase jumlah peternak sebesar 68,06% dan 31,94% 

sisanya menunjukan peternak di Kecamatan Ngantang 

melakukan pemberian hijauan sesudah pemerahan. Pemberian 

hijauan terlebih dahulu di upayakan peternak agar selama 

pemerahan ternak diupayakan tidak agresif dan memudahkan 

peternak selama pemerahan yang dilakukan. Pakan hijauan 

yang diberikan sebagaian besar dilayukan terlebih dahulu 

dengan cara hasil merumput hari ini tidak diberikan secara 

langsung melainkan diberikan esok hari. Tujuan pelayuan 

sendiri oleh peternak, untuk menghindari ternak mengalami 

sakit kembung. Hal ini sama dengan pendapat Muslih dkk., 

(2004) menyatakan pelayuan dapat menurunkan kadar air 

hijauan yang sangat basah, dimana hijaun yang basah dapat 

mengakibatkan kembung (Bloat) pada ternak. Pemberian 

hijauan dilakukan dengan cara mencacah hijauan terlebih 

dahulu, pencacahan sendiri biasanya peternak menggunakan 

mesin “Chopper”, penggunaan mesin chopper oleh peternak 

sapi perah di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang sebesar 

66,7% dan sisanya dapat dilakukan secara manual dengan sabit 

untuk membuat ukuran hijauan lebih kecil. Pencacahan sendiri 

secara tidak langsung dapat mengurangi kadar air akibat 

terbukanya luas permukaan hijauan akibat pemotonagan, 

sehingga kadar air dalam hijauan dapat menguap. Frekuensi 

pemberian hijauan yang dilakukan oleh peternak sapi perah di 
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Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang cenderung dilakukan 

sebanyak 3 kali/hari dengan (%) jumlah peternak sebesar 

56,00%, 2 kali/hari pemberian dalam sehari dengan (%) jumlah 

peternak sebesar 43,37% dan 4 kali/hari pemberian dengan (%) 

jumlah peternak sebesar 0,63%. Siregar, (2001) berpendapat 

bahwa frekuensi pemberian pakan akan mempengaruhi tingkat 

konsumsi pakan, produksi susu, dan kadar lemak susu. 

Pemberian kosentrat umumnya oleh peternak di 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang diberikan pada 

ternak yang laktasi, pemberian sendiri untuk meningkatkan 

produksi susu ternak, Iswoyo, (2008) menambahkan konsentrat 

muda dicerna dan dapat memacu pertumbuhan mikroba dan 

meningkatkan proses fermentasi dalam rumen. Pemberian 

konsentrat terhadap waktu pemerahan sendiri menunjukan 

bahwa kebanyakan peternak di Kecamatan Ngantang, 

Kabupaten Malang lebih terbiasa melakukan pemberian 

konsentrat saat setelah pemerahan, dengan (%) jumlah peternak 

sebanyak 58,25% dan 41,75% sisanya dilakukan sebelum 

pemerahan. Pertimbangan peternak sendiri mengakui bahwa 

untuk menghabiskan pemberian hijauan yang tidak dimakan 

oleh ternak, peternak sendiri mempunyai cara dimana 

menumpuk dan mencampur konsentrat di atas sisa hijauan yang 

tidak termakan, sehingga ternak akan memakan sisa hijauan 

tersebut dengan konsentrat, dikarenakan meninjau palatabilitas 

ternak terhadap konsentrat cukup baik. Rianto et al., (2006) 

menyatakan pemberian hijauan sedikit sebelum atau bersama-

sama konsentrat menyebabkan produksi saliva meningkat, 

sehingga buffer dalam rumen menjadi kuat. Astuti dkk., (2015) 

menambahkan buffer yang kuat mampu mempertahankan pH 

rumen, sehingga populasi mikroba tetap terjaga dan mampu 

mengkonsumsi pakan lebih banyak pada akhinya 
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mempengaruhi produksi. Frekuensi pemberian konsentrat 

cenderung dilakukan sebanyak 2 kali/hari dengan (%) jumlah 

peternak sebesar 84,98%, dan sisanya 13,75% dilakukan 3 

kali/hari dan 1,45% dilakukan 4 kali/hari. Siregar, (2001) pada 

penelitian yang dilakukan pada sapi perah di Denmark 

menunjukan bahwa frekuensi pemberian lebih dari dua kali 

dalam sehari ternyata mampu meningkatkan kemampuan 

berproduksi susu sampai 54,8%. Metode pemberian konsentrat 

secara keringan, sebanyak 70,76% lebih di sukai oleh peternak 

sapi perah dan 29,24% sisanya menggunakan metode 

pemberian konsentrat secara basah atau dicombor (dengan 

pencampuran air). Sidqi dkk., (2016) pemberian konsentrat 

tanpa air mempunyai efisiensi ransum lebih kecil 1,20% 

dibandingkan dengan pemberian konsentrat dengan air, pada 

sapi perah. Sidqi dkk., (2016) pemberian pakan konsentrat 

tanpa dicampur dengan air perlu diterapkan pada peternakan 

sapi perah rakyat, karena manajemen pakan seperti ini memiliki 

keuntungan dibandingkan dengan pemberian pakan konsentrat 

dicampur dengan air, keuntungan tersebut adalah efisiensi 

tenaga kerja. 

4.5. Jumlah Pemberian Pakan dan Produksi Susu Sapi 

Perah 

Rata-rata pemberian pakan sapi perah tiap kelompok 

peternak sapi perah di Kecamatan Ngantang, Kabupaten 

Malang, pada tiga kelompok peternak (kecil, menengah dan 

besar) cukup bervariatif seperti yang terlihat dan disajikan pada 

(Tabel 8). 
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Tabel 8. Jumlah Pemberian Pakan Hijauan dan Konsentrat Pada Sapi Perah 

dan Produksi Susunya di Kecamatan Ngantang, Kabupaten 

Malang. 

Uraian 
                          Kelompok  

P.K P.M  P.B  Rerata  

Pemberian 

Pakan Hijauan 
    

(kg/ekor/hari) 44,47 ± 7,74 47,1 ± 7,59 50,97 ± 6,50 46,63 ± 6,50 

(kgBK/ekor/hari) 5,67 ± 1,39 6,13 ± 1,4 5,85 ± 0,92 5,84 ± 0,92 

Pemberian 

Pakan 

Konsentrat 

    

(kg/ekor/hari) 9,74 ± 1,94 9,10 ± 2,96 10,20 ± 2,40 9,65 ± 2,40 

(kgBK/ekor/hari) 8,73 ± 1,74 8,15 ± 2,66 9,15 ± 2,16 8,65 ± 2,16 

Pemberian 

Pakan 

Tambahan 

    

(kg/ekor/hari) 0,13 ± 0,83 0,25 ± 1,09 0,14 ± 0,38 0,17 ± 0,38 

(kgBK/ekor/hari) 0,06 ± 0,30 0,06 ± 0,22 0,13 ± 0,37 0,08 ± 0,37 

Total 

Pemberian 

Pakan 

    

(kgBK/ekor/hari) 14,47 ± 2,28 14,34 ± 2,79 15,13 ± 2,36 14,57 ± 2,36 

(%BK/BB) 3,16 ± 0,54 3,09 ± 0,66 3,15 ± 0,41 3,14 ± 0,41 

Rasio     

Hijauan : 

Konsentrat (%) 
39,22 : 60,78 42,73 : 57,27 38,67 : 61,33 40,11 : 59,89 

Produksi Susu     

(liter/ekor/hari) 13,96 ± 2,53 14,21 ± 2,47 15,62 ± 2,01 14,39 ± 2,48 

Keterangan: *Perhitungan Jumlah Pemberian Pakan Tercantum Pada 

(Lampiran 3-8), P.K = Peternak Kecil, P.M = Peternak 

Menengah, P.B = Peternak Besar, Sumber: Data Hasil 

Penelitian, (2018). 
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Berdasarkan Tabel 8, menunjukan terdapat perbedaan nilai 

pada beberapa kelompok peternak di Kecamatan Ngantang, 

Kabupaten Malang, untuk pemberian hijauan segar. Pemberian 

hijauan segar pada peternak kecil, peternak menengah, dan 

peternak besar terdapat perbedaan nilai, berturut-turut: (44,47 

kg/ekor/ hari), (47,10 kg/ekor/ hari), dan (50,97 kg/ekor/ hari) 

(Lampiran 3). Hal ini dikarenakan pada realita di lapangan 

kemampuan peternak besar untuk mencari dan mendapatkan 

hijauan lebih tinggi daripada peternak menengah, dan peternak 

kecil. Rataan pemberian hijuan (kgBK/ekor/hari) di Kecamatan 

Ngantang, Kabupaten Malang sebesar 5,84 kgBK/ekor/hari. 

Berdasarkan penelitian Fikri dkk., (2018) di Kecamatan (Pujon, 

Gondanglegi, dan Jabung), Kabupaten Malang menunjukan 

bahwa pemberian hijauan (kgBK/ekor/hari) berturut-turut 

sebesar 5,70kgBK/ekor/hari; 7,00kgBK/ekor/hari; 

7,20kgBK/ekor/hari. Artinya bahwa pemberian hijauan 

(kgBK/ekor/hari) di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang 

dibandingkan dengan ketiga Kecamatan (Pujon, Gondanglegi, 

dan Jabung), Kabupaten Malang memiliki kesamaan dan 

perbedaan antara lain (1). Pemberian hijauan (kgBK/ekor/hari) 

di Kecamatan Ngantang dapat dikatakan tidak jauh berbeda 

dengan Kecamatan Pujon, (2). Pemberian hijauan 

(kgBK/ekor/hari) di Kecamatan Ngantang lebih kecil daripada 

Kecamatan (Gondanglegi dan Jabung) atau (pemberian 

(kgBK/ekor/hari) hijauan Ngantang < Gondanglegi dan 

Jabung). Damayanti, (2017) pada penelitiannya menambahkan 

rata-rata pemberian hijauan dan konsentrat pada lokasi 

peternakan tertentu akan relatif beragam, tergantung dari 

manajemen masing-masing peternak yang ada di lokasi 

peternakan masing-masing. 
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Pemberian konsentrat (kg/ekor/hari) pada masing-masing 

peternak menunjukkan manejemen yang berbeda antara satu 

kelompok peternak dangan kelompok peternak yang lain 

dengan nilai suplementasi konsentrat peternak kecil, menengah, 

besar serta rataan berturut-turut 9,74 kg/ekor/hari; 9,10 

kg/ekor/hari; 10,20 kg/ekor/hari dengan (rataan 9,65 

kg/ekor/hari) serta produksi susu (liter/ekor/hari) masing-

masing peternak adalah 13,96 liter/ekor/hari; 14,21 

liter/ekor/hari; 15,62 liter/ekor/hari dengan (rataan 14,39 

liter/ekor/hari). Perbedaan produksi susu antar kelompok 

peternak di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang selain 

ditinjau dari manajemen pemberian pakan, diduga terdapat  

beberapa faktor lain selain pakan. Sudono dkk., (2003) 

menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu 

yaitu bangsa, lama bunting, masa laktasi, bobot badan, estrus 

(birahi), umur, selang beranak (calving interval), masa kering, 

frekuensi pemerahan serta makanan dan tata laksana, Astuti 

dkk., (2009) menambahkan bahwa genetik dan manajemen 

pakan juga berpengaruh terhadap produksi susu sapi perah 

selama laktasi. Lestari, (2006) menambahkan keadaan 

lingkungan yang tidak menyenangkan saat pemerahan akan 

menyebabkan sistem syaraf simpatetik membebaskan epineprin 

syaraf-hormon dari medula adrenal ke dalam darah. Sodiq dan 

Abidin, (2008) menyatakan bahwa hormon yang menghambat 

produksi susu adalah hormon adrenalin, hormon adrenalin bisa 

menghambat proses keluarnya susu saat pemerahan. Penelitian 

lain yang telah dilakukan di daerah Kecamatan (Pujon, 

Gondanglegi, dan Jabung), Kabupaten Malang menunjukkan 

bahwa suplementasi pakan konsentrat sebanyak 13,00 

kg/ekor/hari; 7,80 kg/ekor/hari; 10,20 kg/ekor/hari 

menghasilkan produksi susu rata-rata harian masing-masing 
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adalah 12,80 liter/ekor/hari; 12,40 liter/ekor/hari, dan 12,70 

liter/ekor/hari (Fikri dkk., 2018). Hal ini terdapat perbedaan 

antara Kecamatan Ngantang dengan beberapa lokasi 

Kecamatan (Pujon, Gondanglegi, dan Jabung), Kabupaten 

Malang artinya bahwa suplementasi pemberian konsentrat yang 

diberikan peternak di Kecamatan (Ngantang, Gondanglegi, dan 

Jabung) tentu lebih efisien daripada Kecamatan Pujon, ditinjau 

dari pemberian konsentrat (pemberian/ekor/hari) terhadap hasil 

produksi susu (liter/ekor/hari). Rataan produksi susu harian di 

Kecamatan Ngantang (14,39 liter/ekor/hari), melebihi rataan 

produksi susu harian sapi perah di Jawa Timur dan belum sesuai 

dengan produksi susu ideal di Indonesia, hal ini terdapat 

kesamaan dan perbedaan dengan pendapat Sunu, Hartutik, dan 

Hermanto., (2013) yang menyatakan bahwa produksi sapi perah 

di Provinsi Jawa Timur sebesar 6-7 liter/ekor/hari, namun 

belum sesuai dengan produksi susu ideal di Indonesia yang 

berkisar antara 15-20 liter/ekor/hari. Sudono, (1999) 

menambahkan bahwa produktivitas susu sapi “Peranakan 

Friesien  Holstein” (PFH) di Indonesia umumnya masih rendah. 

Pemberian pakan tambahan antar kelompok peternak berturut-

turut, peternak (kecil, menengah, dan besar) 0,13 kg/ekor/hari; 

0,25 kg/ekor/hari; 0,14 kg/ekor/hari. Pemberian pakan 

tambahan tiap kelompok memiliki jumlah pemberian yang 

berbeda, hal ini dikarenakan ditinjau dari setiap manajemen 

pemberian oleh peternak berbeda satu sama lain. 

Persentase pemberian bahan kering dibanding bobot badan 

(%BK/BB), peternak kecil 3,16 % BK/BB, peternak menengah 

3,09 %BK/BB, peternak besar 3,15 %BK/BB, dan rataan 

peternak (kecil, menengah, dan besar) senilai 3,14 %BK/BB. 

Berdasarkan ulasan data tersebut persentase pemberian bahan 

kering dibanding bobot badan (%BK/BB) sudah memenuhi 
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“National Research Council” (NRC). Menurut (NRC, 2001) 

konsumsi BK sapi perah antara 2,25- 4,32% dari bobot badan. 

Hal tersebut dapat terjadi karena ditinjau dari manajemen antara 

peternak (kecil, menengah, dan besar) dalam pemberian pakan, 

peternak sudah memperhatikan kebutuhan pakan ternaknya 

dengan baik berdasarkan pengalaman beternak yang didapat 

bertahun-tahun, dan peternak masih dapat mengoptimalkan 

pemberian BK, sehingga peternak diduga masih dapat 

mencapai produksi susu optimal. Hasil penelitian yang 

dilakukan didapatkan imbang hijauan : konsentrat sebesar 39,05 

: 61,95 untuk peternak kecil, 44,02 : 55,98 untuk peternak 

menengah, 39,21 : 60,79 untuk peternak besar, dan imbangan 

39,92 : 60,08 untuk rataan peternak (kecil, menengah, dan 

besar). Hasil penelitian Zahera et al., (2015) menunjukan bahwa 

imbangan antara hijauan dan konsentrat dapat mempengaruhi 

produksi susu sapi yaitu dengan penggunaan 60% konsentrat 

mampu meningkatkan produksi susu. Taufiq, Candra dan 

Wayan.,  (2017) menambahkan perbandingan sekitar 40 : 60 

sangat sesuai dalam proses penggemukan secara intensif 

terhadap sapi dan pengukuran ini berdasarkan kemampuan sapi 

dalam mengkonsumsi jumlah pakan berdasarkan bobot sapi 

tersebut. Imbangan ini masih dalam rasio yang normal untuk 

meningkatkan produksi susu serta untuk pertumbuhan bobot 

badan berdasarkan literatur, terhadap rasio yang digunakan, 

akan tetapi dugaan terhadap kualitas susu masih perlu diteliti 

lebih lanjut, menurut literatur lain berdasarkan pernyataan 

Suhendra, Anggiati, Sarah, Nasrullah, Thimoty dan Utama., 

(2015) imbangan konsentrat dengan hijauan yang paling 

optimal untuk meningkatkan kualitas susu sapi perah adalah 

40% konsentrat dan 60% hijauan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Jenis hijauan yang paling sering digunakan oleh 

kelompok peternak di Kecamatan Ngantang, 

Kabupaten Malang untuk pakan sapi perah berupa 

rumput gajah (Pennisetum purpureum) dan rumput 

odot (Pennisetum purpureum cv. Mott), peternak 

memilih pakan berdasarkan ketersediaannya. 

2. Cara pemberian pakan oleh peternak di Kecamatan 

Ngantang, Kabupaten Malang: 

a. Pemberian konsentrat dilakukan sesudah 

pemerahan. 

b. Frekuensi pemberian sudah baik karena 

peternak sebagian besar memberikan  2-4 kali 

sehari. 

c. Pemberian konsentrat sudah baik karena  

diberikan dalam bentuk kering dalam upaya 

efisiensi tenaga kerja. 

3. Jumalah pemberian pakan oleh kelompok peternak di 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang: 

a. Rata-rata jumlah pemberian hijauan sebesar 

5,84 kgBK/ekor/hari. 

b. Rata-rata jumlah pemberian konsentrat sebesar 

8,65 kgBK/ekor/hari. 

4. Rasio hijauan dan jumlah pemberian konsentrat yang 

ideal belum diterapkan di masing-masing kelompok 

responden. 

5. Jumlah rata-rata produksi susu pada masing-masing 

kelompok peternak sapi perah di Kecamatan Ngantang, 
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Kabupaten Malang relatif berbeda di peternak kecil 

13,93 liter/ekor/hari; peternak menengah 14,21 

liter/ekor/hari; peternak besar 15,62 liter/ekor/hari. 

5.2. Saran 

Perlu penelitian lebih lanjut untuk menguji kualitas 

susu seperti Berat Jenis (BJ), Kadar Lemak, Total Solid 

(TS) serta Total Plate Count (TPC) yang dihasilkan 

dari manajemen pemberian pakan yang telah diketahui 

di Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. 
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