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THE EFFECT OF ADDED YEAST CULTURE IN FEED ON 
PERFORMANCE OF LACTATING DAIRY COW

ABSTRACTS

The research was carried out at  the  koperasi  SAE Pujon,  Malang from 
Oktober to  November 2008. Analysis of nutrient contents of feed carried out at 
the  Animal  Nutrition  Laboratory,  Animal  Husbandry  Faculty,  Brawijaya 
University, Malang.

The objective of this research was to know the effect of yeast culture in 
feed on performance of lactating dairy cow crossbreed Friesian Holstein.

The materials used in this research were 12 dairy cows crossbreed Fries 
Holstein, in the period of the 2nd lactation and at lactation month to 4-5. The feed 
affered during the trial were maize stover (Zea mays), concentrate produced by 
SAE Cooperative Pujon, and yeast culture.

The  experiment used was Random Block Design applied 4 treatments and 
3 groups based of body weight. The feed of this research given 4% DM of body 
weight.  The  ratio of forages and concentrate is 50% : 50% in dry matter. The 
treatments of this research are added yeast culture on concentrate with many level, 
that treatments are:  P0 :  concentrate + 0% yeast culture, P1 :  concentrate + 10% 
yeast culture (from DM concentrate), P2 :  concentrate +20% yeast culture (from 
DM concentrate), P3 : concentrate + 30% yeast culture (from DM concentrate) and 
the data obtained were analyzed using covariance and variance analysis and if it 
was found difference between the treatments then followed by least significant 
difference  test.  The  parameters  observed  were  nutrient  contents  of  feeds,  dry 
matter intake (DMI), milk production and daily gain.

The result of this research showed that each treatment, have not significant 
effect (P>0.05) on feed intake, milk production, daily weight gain. Average value 
of  DMI 13.08 kg/cow/day (3.09% body weight), average value of OMI (11.21 
kg/cow/day), and average value of crude protein intake (CPI) 2.55 kg/cow/day. 
Average  value of milk production (8.34 l/day) and average  value of daily weight 
gain (3.06 kg/day).

It was concluded that added yeast culture in feed disposed reduce DMI and 
OMI but increase CPI. It could be suggested that need to continued research with 
level less 10% considering yeast culture can be reduce consumption of dairy cow.

Key word : yeast culture, performance, dairy cow.



PENGARUH TINGKAT PENAMBAHAN KULTUR KHAMIR 
(YEAST CULTURE) DALAM PAKAN TERHADAP 

PENAMPILAN PRODUKSI SAPI PERAH PFH

RINGKASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November 
2008 di  kandang  rearing milik  Koperasi  SAE Pujon untuk percobaan  in vivo. 
Analisis  kandungan  nutrien  pakan  dilakukan  di  Laboratorium  Nutrisi  dan 
Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.

Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  tingkat 
penambahan kultur khamir dalam pakan terhadap penampilan produksi sapi perah 
PFH.

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 ekor sapi Peranakan 
Friesian Holstein (PFH) periode laktasi kedua, bulan laktasi ke 4 sampai 5. Pakan 
yang diberikan adalah tanaman jagung (Zea mays), konsentrat produksi Koperasi 
SAE Pujon, serta kultur khamir (yeast culture).

Metode penelitian percobaan  dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
dengan  4  perlakuan  dan  3  kelompok  berdasarkan  bobot  badan.  Pemberian 
pakan pada penelitian ini yaitu 4% BK dari BB. Imbangan antara hijauan dan 
konsentrat  adalah  50% :  50% dalam bahan kering  (BK).  Adapun perlakuan 
dalam penelitian ini  adalah penambahan kultur khamir berbagai  level dalam 
konsentrat   yaitu :  P0 :  Konsentrat + 0% kultur khamir,  P1 :  Konsentrat + 10% 
kultur khamir (dari BK konsentrat), P2 : Konsentrat + 20% kultur khamir (dari BK 
konsentrat), P3 : Konsentrat + 30% kultur khamir (dari BK konsentrat).

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  diantara  perlakuan  menunjukkan 
pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi (BK dan BO), produksi 
susu dan PBB, namun berpengaruh sangat nyata (P>0,01) terhadap konsumsi PK. 
Nilai rataan KBK 13,08 kg/ekor/hari (3,09% dari BB),  nilai rataan KBO (11,21 
kg/ekor/hari),  sedangkan  nilai  rataan  KPK  (2,55  kg/ekor/hari).  Nilai rataan 
produksi susu (8,34 liter/ekor/hari) dan nilai rataan PBB (3,06 kg/ekor/hari).

Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  penambahan  kultur 
khamir  cenderung  menurunkan  KBK  dan  KBO  namun  meningkatkan  KPK. 
Disarankan bahwa  masih perlunya penelitian lebih lanjut dengan level dibawah 
10% mengingat kultur khamir dapat menekan konsumsi.

Kata kunci : kultur khamir, penampilan produksi, sapi perah.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Dalam  rangka  menuju  swasembada  susu  pada  tahun  2015  yang 

dicanangkan  pemerintah,  produksi  susu  di  Indonesia   harus  ditingkatkan. 

Sedangkan sampai saat ini  produksi susu dalam negeri masih sangat rendah, hal 

ini dapat dilihat bahwa rata-rata produksi susu sapi perah yang dihasilkan hanya 

sebesar 6-10 liter/ekor/hari, padahal idealnya menghasilkan 15-20 liter/ekor/hari. 

Pada  2008  Indonesia  memiliki  populasi  sapi  perah  sebanyak  378  000  ekor, 

dengan  pasokan  susu  segar  yang  dihasilkan  sejumlah  636.900  ton  per  tahun. 

Dengan kebutuhan susu  dalam negeri  sebesar  1.721.914  ton,  Indonesia  masih 

harus  mengimpor  susu  sebesar  1.085.014  ton.  Rendahnya  produksi  susu 

disebabkan oleh beberapa faktor penentu dalam usaha peternakan salah satunya 

yaitu manajemen pakan. 

Sudah  lazim  diketahui  bahwa  peternakan  rakyat  di  Indonesia  sangat 

tergantung pada ketersediaan pakan hijauan atau limbah pertanian, namun kualitas 

pakan  yang  ada  sangat  rendah,  biasanya  karena  bahan  pakan  pada  umumnya 

mempunyai  kecernaan  yang  rendah.  Hal  inilah  yang  merupakan  salah  satu 

penyebab rendahnya peningkatan produksi ternak ruminansia terutama ternak sapi 

perah di Indonesia.  Sehingga perlu  pakan tambahan berupa konsentrat.  Pakan 

hijauan  merupakan  pakan  utama  ruminansia  karena  digunakan  mikroba  untuk 

fermentasi  di  dalam rumen,  serta  dapat  menyediakan  energi  untuk  memenuhi 

kebutuhan  hidup  pokok.  Sementara  pakan  konsentrat  adalah  campuran  bahan 



pakan yang kaya energi dan protein, yang berguna untuk meningkatkan kuantitas 

dan kualitas susu sapi perah laktasi. Oleh karenanya bahan penyusun konsentrat 

harus memiliki kandungan nutrien yang tinggi, mudah diperoleh, harganya murah, 

serta tidak bersaing dengan pangan manusia. 

Salah satu bahan pakan alternatif yang sudah ada, tetapi penggunaannya 

belum  optimal  yaitu  memanfaatkan  mikroorganisme  yang  berupa  protein  sel 

tunggal (PST). Kultur khamir (yeast culture) merupakan PST yang menggunakan 

khamir  Candida utilis  yang dibiakan pada  substrat  cair  nira  tebu  yang dibuat 

melalui proses fermentasi, kemudian diekstrak dalam bentuk kering. Asam amino 

pada protein kultur khamir hampir sama dengan protein hewani. Kultur khamir 

dapat memperbaiki kualitas  pakan karena memiliki  kandungan PK yang tinggi 

berkisar  55-60%,  sehingga  mampu  merangsang  pertumbuhan  ternak, 

meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan mengurangi faktor resiko serangan 

penyakit. Pada  penelitian-penelitian yang ada,  kultur khamir dapat digunakan 

sebagai subtitusi protein tepung kedelai  dan tepung ikan pada pakan ternak. 

Penggunaan kultur khamir di dalam ransum biasanya menggantikan sebagian dari 

konsentrat  komersial.  Tidak  seperti  bahan  pakan  dari  mikroorganisme  lainnya 

yang ditambahkan ke  dalam ransum dalam jumlah yang sangat  sedikit,  kultur 

khamir  ditambahkan  ke  dalam  ransum  sebanyak  5  sampai  50%.  Penggantian 

konsentrat dengan kultur khamir menyebabkan peningkatan total konsumsi pakan 

dan kecernaan bahan kering (Lubis et al., 2002).

Sampai saat ini penggunaan kultur khamir sebagai bahan pakan ternak sapi 

perah masih relatif terbatas. Pemanfaatan kultur khamir baru ditingkat penelitian 

dan  hanya  sedikit  dimanfaatkan  ditingkat  peternak.  Dalam  penelitian  ini 



pengukuran  produksi  susu  penting  dilakukan  karena  merupakan  salah  satu 

parameter  yang  digunakan  untuk  melihat  produktifitas  sapi  perah.  Sedangkan 

pengukuran PBB digunakan untuk melihat pengaruh hubungan antara produksi 

susu  dengan  PBB.  Sehingga  untuk  menunjang  adanya  potensi  dan  prospek 

penggunaan kultur khamir bagi diversifikasi pakan sapi perah di Indonesia maka 

diperlukan  penelitian  secara  in  vivo untuk  mengetahui  pengaruhnya  terhadap 

produkfitas ternak, khususnya produksi susu dan perubahan bobot badan (PBB).

1.2  Rumusan Masalah

Melihat  potensi  nutrien  yang  dikandung  kultur  khamir  maka  dapat 

digunakan sebagai pakan alternatif pada ternak sapi perah, Meskipun demikian, 

penelitian yang lebih spesifik dan mendalam tentang kultur khamir tersebut harus 

dilakukan dan perlu adanya standarisasi dan kontrol sehingga dapat meyakinkan 

peternak  mengenai  keamanan  dan  keuntungan  penambahan  kultur  khamir  ke 

dalam pakan ternak.  Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini  adalah 

bagaimana  pengaruh tingkat  penambahan kultur  khamir  yang  berbeda  dalam 

pakan terhadap produksi susu dan PBB sapi perah.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan : 

1.  Untuk mengetahui pengaruh tingkat penambahan kultur khamir yang 

      berbeda   dalam pakan terhadap produksi susu dan pertambahan bobot

      badan sapi perah PFH.



2.  Mengetahui  tingkat  penambahan  kultur  khamir  dalam  pakan  yang 

optimal yang menghasilkan penampilan produksi terbaik.

1.4  Kegunaan Penelitian

Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberi informasi  bagi  peternak 

tentang penggunaan kultur  khamir  dalam pakan sapi  perah yang optimal  yang 

memberikan respon terbaik.

1.5  Kerangka Pikir

Peningkatan  kualitas pakan sapi perah perlu bahan pakan tambahan yang 

berupa konsentrat.  Perbaikan kualitas  konsentrat  khususnya kandungan protein 

kasar dapat  dilakukan  melalui  rekayasa  bioteknologi  yang  mendayagunakan 

mikroorganisme yang  berupa  protein  sel  tunggal  (PST). Kultur  khamir  (yeast  

culture) merupakan PST yang menggunakan khamir Candida utilis yang dibiakan 

pada nira  tebu yang dibuat  melalui  proses  tertentu,  kemudian diekstrak dalam 

bentuk  kering.  Kandungan  protein  kasar  dari  kultur  khamir  berkisar  55-60%. 

Asam amino pada protein kultur  khamir  hampir  sama dengan protein hewani. 

Menurut  Fuller  (1992)  dan  Kung  et  al.  (1997)  bahwa  kultur  khamir  dapat 

meningkatkan  nafsu  makan,  meningkatkan  populasi  mikroba  menguntungkan, 

meningkatkan kecernaan serat, menstabilkan pH rumen, meningkatkan produksi 

dan  regulasi  enzim  pencernaan,  produksi  vitamin  B  untuk  meningkatkan 

kecernaan,  menekan pertumbuhan  bakteri  patogen,  menekan produksi  amonia, 

menonaktifkan  toksin,  sumber  mineral  dan  menghasilkan  faktor  pertumbuhan 

untuk  bakteri  pendegradasi  serat. Pemanfaatan  kultur  khamir  baru  ditingkat 



penelitian dan hanya sedikit dimanfaatkan ditingkat peternak. Untuk menunjang 

adanya potensi dan prospek penggunaan kultur khamir bagi diversifikasi pakan 

sapi  perah  di  Indonesia  maka  diperlukan  penelitian  secara  in  vivo untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap produkfitas ternak, khususnya produksi susu 

dan perubahan bobot badan (PBB).

1.6  Hipotesis

Hipotesis  dalam  penelitian  ini  adalah  penambahan kultur  khamir 

dalam  pakan  dapat  meningkatkan  konsumsi,  produksi  susu  dan  bobot 

badan sapi perah.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Sapi Perah PFH

Sapi perah merupakan salah satu penghasil susu yang merupakan sumber 

protein  hewani.  Susu  sebagai  sumber  gizi  memiliki  kandungan  protein  cukup 

tinggi 2,80 sampai 4,00%, sehingga sangat menunjang pertumbuhan, kecerdasan, 

dan daya tahan tubuh.  Sapi perah merupakan ternak penghasil susu yang sangat 

dominan  dibandingkan  ternak  perah  lainnya.  Sapi  perah  sangat  efisien  dalam 

mengubah  pakan  berupa  hijauan  dan  konsentrat  menjadi  susu  yang  sangat 

bermanfaat bagi kesehatan. Di negara-negara maju, sapi perah dipelihara dalam 

populasi  yang  besar,  karena  merupakan  salah  satu  sumber  kekuatan  ekonomi 

bangsa (Ikhsan, 2002). Populasi sapi perah di Indonesia pada 2008 sebanyak 378 

000 ekor ekor dengan pasokan susu segar yang dihasilkan sejumlah 636.900 ton 

per  tahun.  Dengan  kebutuhan  susu  dalam  negeri  sebesar  1.721.914  ton 

(Anonimus,  2008),  sedangkan  populasi  sapi  perah  di Jawa  Timur  tahun  2006 

berjumlah 136.497 ekor. Dari  136.497 ekor sapi perah 70% berada di Malang 

(47.480  ekor)  dan  Pasuruan  (43.692  ekor)  selebihnya  tersebar  di  Kabupaten 

Tulungagung,  Blitar,  Kediri,  Probolinggo,  Jombang,  Lumajang,  Sidoarjo, 

Situbondo,  Mojokerto,  Trenggalek,  Surabaya,  dan  daerah  lainnya  (Anonimus, 

2008b).

Sapi perah yang dipelihara di Indonesia khususnya Jawa Timur adalah sapi 

perah  Peranakan  Fries  Holstein (PFH),  dimana  bentuk  dan  sifat  dari  sapi  ini 

sebagian besar didominasi oleh darah  Fries Holstein,  sehingga warna bulu dan 

tipe hampir sama dengan sapi FH. Ciri dari sapi PFH yaitu wama belang hitam 



putih,  pada  dahi  umumnya  terdapat  wama  putih  berbentuk  segitiga,  kaki 

bagian bawah dan bulu ekomya berwama putih, tanduknya pendek dan menjurus 

kedepan, sifatnya tenang dan jinak sehingga mudah dikuasai, tidak tahan panas 

tetapi  lebih  mudah  menyesuaikan  diri  dengan  keadaan  lingkungan,  lambat 

dewasa, produksi susu lebih rendah dibandingkan dengan sapi FH dan ukuran 

badannya  juga  lebih  kecil  (Siregar,  1995).  Kemampuan  produksi  air  susu 

rata-rata  sapi  PFH sekitar  2000-2500 liter perlaktasi dengan kadar lemak 3,5 

sampai 3,7% (Syarief dan Sumoprastowo, 1985).

Bangsa sapi perah FH banyak dikembangkan karena memiliki sifat yang 

mudah beradaptasi, produksi susu yang tinggi dan kandungan lemak yang rendah 

(Williamson dan Payne, 1993). Hasil penelitian terhadap sapi perah FH di daerah 

tropik,  memperlihatkan  bahwa  penampilan  produksinya  tidak  jauh  berbeda 

dengan  di  negara  asalnya,  bila  suhu  lingkungannya  sekitar  18,3oC  dengan 

kelembaban  udara  sekitar  55%.  Pada  suhu  sampai  21,1oC,  penampilan 

produksinya masih cukup tinggi. Suhu lingkungan yang ideal untuk penampilan 

produksi sapi perah adalah sekitar -15oC sampai 26 oC. Daerah di Indonesia yang 

cocok untuk sapi perah adalah daerah sejuk dan kering yaitu daerah pegunungan 

dengan  ketinggian  sekurang-kurangnya  800  m  diatas  permukaan  air  laut 

(Chuzaemi dan Hartutik, 1989). Sedangkan menurut Siregar (1995) bahwa pada 

daerah yang letaknya cukup tinggi dari permukaan air laut (>750 m) maka udara 

semakin dingin, sehingga sesuai untuk pemeliharaan sapi perah serta diharapkan 

sapi perah dapat berproduksi maksimal seperti daerah asalnya. Sudono dkk (2003) 

menyatakan  bahwa  sapi  perah  FH  dapat  hidup  pada  suhu  15-21 oC  dengan 

kelembaban ideal adalah 60-70%.



Sapi FH adalah sapi perah yang produksi susunya tertinggi di bandingkan 

dengan sapi perah lainnya, disamping itu kadar lemak susunya rendah. Menurut 

Syukur (2006), Produksi susu rata-rata di Indonesia 11 liter/ekor/hari atau ± 3.135 

kg per laktasi (masa laktasi 9,5 bulan). Kemampuan produksi susu dari sapi perah 

FH dapat  menghasilkan  air  susu  lebih  dari  6000 kg  per  laktasi  dengan kadar 

lemak susu rata-rata 3-5 %. Produksi susu sapi FH di daerah tropis sangat rendah 

dibanding daerah sub tropis (Siregar,1995).

2.2  Kultur Khamir (yeast culture)

Kultur khamir merupakan bahan pakan sumber protein yang berasal 

dari mikroorganisme bersel satu atau yang lebih dikenal dengan protein sel 

tunggal  (PST).  Kultur  khamir  (yeast  culture)  merupakan  PST  yang 

menggunakan khamir  Candida utilis  yang dibiakan pada substrat cair nira tebu 

yang dibuat  melalui  proses  tertentu,  kemudian diekstrak dalam bentuk kering. 

Kandungan protein kasar dari kultur khamir berkisar 55-60%. Asam amino pada 

protein  kultur  khamir  hampir  sama  dengan  protein  hewani  tetapi  rendah 

akan kandungan metionin sehingga perlu  penambahan metionin.  Masalah 

yang  dihadapi  adalah  kandungan  asam  nukleat  dari  berat  kering  sel 

berkisar  5-20%  (Anonimus,  2008).  Adapun  perbandingan  kandungan 

nutrien  antara  kultur  khamir  (yeast  culture)  dengan  bungkil  kedelai  dan 

tepung ikan dapat dilihat pada Tabel 1.



Tabel 1. Perbandingan kandungan nutrien antara kultur khamir (yeast culture) 
dengan bungkil kedelai dan tepung ikan

Nilai nutrisi Bungkil kedelei Tepung ikan Kultur  khamir 
(yeast culture)

Bahan kering(%)
Protein kasar
Lemak kasar
Serat kasar
ME (kkal/kg)
Lysin
Methionin
Cystine
Trypthopan
Threonin
Isoleucin
Leucin
Valin
Phenilalanin
Tirosin
Histidin
Arginin
Kalsium
Posfor
Kecernaan (%)

88,00
41,10
  2,60
  6,10

     2620,00
  2,75
  0,55
  0,70
  0,55
 1,67
 2,36
 3,26
 2,24
 2,10

-
 1,03
 3,22
 0,27
 0,68
65,00

91,00
67,00
  4,60
  0,20

     3000,00
  5,20
  1,95
  0,78
  0,65
  2,93
  3,12
  4,68
  3,46
  2,67

-
 1,56
 4,10
 4,60
 2,60

        82,00

95,10
57,00
  7,22

-
     2900,00

  3,66
  0,73

-
-

2,80
2,28
3,21
2,69
2,31
1,89
1,36
2,69

-
 2,72
78,00

Sumber : Anonimus (2008)

 Penggunaan kultur khamir dalam pakan dapat meningkatkan kecernaan 

bahan  kering, produksi  susu,  kualitas  susu  dan  bobot  hidup  pada  ternak 

ruminansia  Hal  ini  karena peningkatan jumlah bakteri,  peningkatan degradasi 

serat dalam rumen, dan perubahan kandungan asam lemak terbang (VFA) rumen. 

Kultur  khamir  memiliki  kemampuan menyediakan faktor  pertumbuhan,  seperti 

asam malat  yang  digunakan  oleh  bakteri  pengguna  laktat  sehingga  terjadi 

perubahan pH rumen menjadi lebih baik, berkisar 6,5–7. Selain itu kultur khamir 

mampu menstimulasi penggunaan hidrogen oleh bakteri astogenik rumen (Kung 

et al., 1997).

2.3  Konsumsi Pakan



Konsumsi  pakan  merupakan  jumlah  pakan  yang  dapat  dimakan  oleh 

ternak per  satuan  bobot  badan dalam waktu tertentu.  Ternak ruminansia  yang 

normal  (tidak  dalam  keadaan  sakit  atau  sedang  berproduksi),  mengkonsumsi 

pakan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan kebutuhannya untuk mencukupi 

hidup  pokok.  Kemudian  sejalan  dengan  pertumbuhan,  perkembangan  kondisi 

serta  tingkat  produksi  yang  dihasilkannya,  konsumsi  pakannya  pun  akan 

meningkat (Parakkasi, 1999).

Konsumsi adalah faktor esensial yang merupakan dasar untuk hidup dan 

menentukan produksi (Parakkasi, 1999). Sedangkan menurut Chuzaemi dan Van 

Bruchem  (1990),  konsumsi  pakan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  paling 

menentukan  efisiensi  produksi  ternak,  jika  konversi  pakan  rendah  maka  laju 

produksi  akan  terhambat.  Church  and  Pond  (1982)  menyatakan  bahwa  besar 

kecilnya konsumsi pakan tergantung pada BB ternak, individu ternak, tipe dan 

tingkat produksi, palatabilitas dan faktor lingkungan.

Menurut  Blakely  dan  Bade  (1998)  konsumsi  pakan  ditentukan  oleh 

komposisi  BO  pakan  penyusun  ransum,  semakin  banyak  jumlah  BO  yang 

dikonsumsi,  maka  kebutuhan ternak  akan  nutrien  dapat  dipenuhi.  Pakan  yang 

bermanfaat bagi ternak harus mampu dikonsumsi dan dicerna oleh tubuh serta 

bagian pakan yang tidak dapat dicerna akan  dikeluarkan lewat feses. Konsumsi 

pakan  juga  dipengaruhi  oleh  bangsa,  BB,  umur,  metabolisme  dalam  rumen, 

kondisi lingkungan, kondisi fisik ternak, frekuensi pemberian pakan, suplementasi 

protein dan energi, serta suhu lingkungan (Tillman dkk, 1998).

Konsumsi  BK  untuk  ruminansia  adalah  2-4%  dari  bobot  badan  dan 

konsumsi  tersebut  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  bobot  badan  ternak,  macam 



bahan pakan, umur atau kondisi ternak, kadar energi bahan pakan, stress dan jenis 

kelamin (Chuzaemi dan Hartutik, 1989). Sapi yang berkemampuan menghasilkan 

air susu yang tinggi membutuhkan energi yang lebih besar tiap unit air susu yang 

disekresikan dibandingkan dengan sapi yang berproduksi susu rendah (Tillman 

dkk, 1998).

 Tabel 2. Kebutuhan nutrien untuk hidup pokok sapi perah                           

Sumber : NRC (2001).

Tabel 3. Kebutuhan nutrien harian sapi perah laktasi berdasarkan produksi susu

Produksi Susu Kadar Lemak KBK PK RDP RUP
Kg % kg % g g
10 4,0 12,4 13,4 1240 420
10 4,5 12,7 13,2 1270 410
10 5,0 12,9 13,1 1290 400
20 4,0 16,0 16,3 1560 1040
20 4,5 16,5 14,9 1610 1030
20 5,0 17,0 15,7 1660 1010
30 4,0 19,5 18,2 1870 1670
30 4,5 20,3 17,7 1940 1650
30 5,0 21,1 17,2 2000 1630

Sumber : NRC (2001)

Pakan merupakan salah satu faktor penting dalam usaha peternakan sapi 

perah,  karena  pemberian  pakan  yang  kurang  cukup  kandungan  nutrien  dapat 

berpengaruh  terhadap  reproduksi  maupun  produksi  susu  sapi  perah.  Menurut 

Parakkasi (1999) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah :

1. Faktor ternak adalah kebutuhan fisiologis dari ternak tersebut untuk hidup 

pokok dan  produksi  sesuai  dengan kapasitas  saluran pencernaan  ternak 

Bobot badan (kg)      PBB (kg/hr)       Konsumsi BK (kg)             PK (%)
350                             0,5                              8,7                                12,9  
                                   0,6                              8,7                                13,4
400                             0,6                              9,6                                12,9
                                   0,7                              9,6                                13,4
450                             0,7                             10,5                               13,0         
                                   0,8                             10,4                               13,5



tersebut. Faktor ternak tersebut meliputi : a) bobot badan ternak, ternak 

yang  lebih  besar  akan  mengkonsumsi  pakan  dalam jumlah  yang  lebih 

besar pula. b) jenis kelamin mempengaruhi tingkat konsumsi pada ternak. 

c) umur, semakin banyak umur ternak akan semakin tinggi pula tingkat 

konsumsinya  terhadap  makanan.  d)  genetik,  ternak  dengan  bibit  dari 

genetik  yang  unggul  akan  mengkonsumsi  pakan  yang  berbeda  dengan 

bibit dari genetik yang jelek, hal ini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis 

pada ternak yang lebih cepat pertumbuhannya. e) tipe, ternak dengan tipe 

pedaging dan tipe perah akan mempunyai tingkat konsumsi pakan yang 

berbeda, tergantung untuk kebutuhan produksinya.

2. Faktor pakan adalah semakin tinggi nilai nutrisi pakan akan meningkatkan 

kecernaan dari pakan tersebut sehingga konsumsi pakan akan meningkat.

3. Faktor lingkungan adalah lingkungan tempat ternak berada, diantaranya : 

a) temperatur, tingkat temperatur yang tinggi akan menurunkan konsumsi 

ternak. b) kelembaban, tingkat konsumsi akan menurun bila kelembaban 

udara  meningkat.  c)  sinar  matahari,  sinar  matahari  yang  lebih  banyak 

mengenai bulu ternak menyebabkan ternak meningkatkan konsumsinya. d) 

pengaruh  cuaca,  pada  cuaca  yang  banyak  hujan  akan  mempengaruhi 

tingkat konsumsi bahan kering pada ternak.

2.4  Produksi Susu

Air susu merupakan bahan makanan yang mempunyai nilai nutrisi tinggi 

dan kecernaan sempurna, hal ini dikarenakan kandungan yang ada dalam air susu 

lengkap  dan  seimbang.  Menurut  Spreer  (1998),  susu  adalah  cairan  yang 

dikeluarkan oleh kelenjar mammae yang berfungsi sebagai makanan bagi anak 



yang baru dilahirkannya. Susu merupakan bahan alami yang sangat terkenal dan 

telah menjadi komponen dasar bagi makanan manusia dalam jangka waktu yang 

lama.  Susu  juga  merupakan makanan  tertua  dan  pada  waktu  yang  sama  susu 

menjadi hal yang terpenting.  Secara biologis, susu merupakan sekresi fisiologis 

kelenjar  ambing  sebagai  makanan  dan  proteksi  imunologis  (immunological  

protection)  bagi  bayi  mamalia  (Ihksan,  2002).  Berdasarkan  konteks  teknologi 

ternak perah, dapat juga didefinisikan bahwa susu adalah produk yang terdiri dari 

simpel  dan  multipel  pemerahan  dari  ternak  mamalia  yang  dipelihara  dengan 

tujuan untuk produksi susu (Spreer, 1998).

Produksi susu sapi perah tidak konstan yaitu meningkat pada awal laktasi 

sampai  mencapai  produksi  tertinggi  kemudian  setelah  dua  bulan  laktasi  terus 

menurun sampai sapi perah tersebut dikeringkan  (Sudono dkk, 2003). Produksi 

susu dari sejak melahirkan akan meningkat dengan cepat sampai puncak produksi 

pada 35-50 hari setelah melahirkan. Sapi dara dapat dikawinkan untuk pertama 

kali  pada umur antara 18-20 bulan dengan harapan beranak pertama kali  pada 

umur 28-30 bulan (Syarief dan Sumoprastowo, 1985). 

Produksi  susu  harian  akan  mengalami  penurunan  rata-rata  2,5%  per 

minggu setelah mencapai puncak produksi. Lama laktasi atau lama diperah yang 

paling ideal adalah 305 hari  atau sekitar  10 bulan. Sapi perah yang laktasinya 

lebih singkat atau lebih panjang dari 10 bulan akan berakibat terhadap produksi 

susu yang menurun pada laktasi berikutnya. Produksi susu sapi perah per laktasi 

akan meningkat terus sampai laktasi ke-4 atau pada umur 6 tahun, apabila pada 

umur  2  tahun  sapi  perah  tersebut  sudah  melahirkan  (laktasi  pertama),  setelah 

berumur 8 tahun, produksi susu per laktasi sudah mulai menurun (Siregar, 1995). 



Menurut  Anggorodi  (1994)  bahwa produksi  susu  sapi  perah  dipengaruhi 

oleh faktor genetik yaitu bangsa, umur, ukuran tubuh, dan birahi. Selain itu juga 

dipengaruhi  oleh  faktor  lingkungan  diantaranya   pakan,  penyakit,  frekuensi 

pemerahan dan iklim. Siregar  (1995)  menambahkan bahwa produksi  susu sapi 

perah  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor  dan  yang  terpenting  adalah  umur, 

frekuensi pemerahan per hari dan lama diperah atau masa laktasi. Produksi susu 

sapi perah yang berbeda umur, frekuensi pemerahan, dan lama pemerahan akan 

menunjukkan produksi susu yang berbeda pula. Komposisi susu sangat beragam 

tergantung pada beberapa faktor, akan tetapi angka rata-rata untuk semua jenis 

kondisi dan jenis sapi perah adalah sebagai berikut : lemak 3,9%, protein 3,4%, 

laktosa 4,8%, abu 0,72% dan air 87,10% (Buckle, Edwards, Fleet and Wootton, 

1987), sedangkan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu berat jenis 

(BJ) pada suhu 27,5 °C minimal 1,0280, kadar lemak susu minimal 3,0%, dan 

SNF minimal 8,0%.

Sintesa  air  susu  kandungan  nutrien  yang  diperlukan  adalah  protein  dan 

energi,  yang mana energi digunakan untuk sintesa air  susu,  sedangkan protein 

digunakan untuk sintesa protein susu (Preston and Leng, 1987). Tillman, Hartadi, 

Reksohadiprodjo,  Prawirokusumo,  Lebdosoekojo  (1991)  Menyatakan  bahwa 

umumnya produksi air susu akan naik pada 45-60 hari setelah sapi beranak hingga 

mencapai puncak produksi, kemudian turun secara berlahan-lahan hingga akhir 

masa laktasi. Kemampuan sapi perah dalam memproduksi air susu dipengaruhi 

oleh dua faktor yaitu 30% faktor genetik dan 70% faktor lingkungan. Hal tersebut 

mengakibatkan  kemampuan  dalam memproduksi  air  susu  antar  individu  pada 



bangsa dan umur yang sama mempunyai perbedaan (Sudono, 1985). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi komposisi susu antara lain (Buckle at.al, 1987) : 

1. Jenis ternak.

Setiap ternak mempunyai komposisi susu yang beragam. Misalnya saja jenis-

jenis  sapi  yang  berbeda  akan  menghasilkan  susu  dengan  komposisi 

keseluruhan yang agak berbeda serta serta jumlah produksi dalam satu masa 

laktasi. 

2. Waktu pemerahan.

Unsur  laktosa  dan  protein  dalam  susu  relatif  konstan  dan  menunjukkan 

keragaman  yang  kecil  bila  pemerahan  dilakukan  pada  siang  hari.  Tetapi 

kandungan lemak susu mungkin berbeda jika pemerahan dilakukan pada pagi 

hari dan kemudian sore hari.

3. Urutan pemerahan.

Urutan  pemerahan  pada  sapi  juga  akan  menunjukkan  keragaman  dalam 

komposisi.  Pada  saat-saat  pertama  dari  pemerahan  selalu  diperoleh  susu 

dengan  lemaknya yang lebih sedikit dan pada saat akhir pemerahan diperoleh 

sisa-sisa yang paling banyak lemaknya.

4. Keragaman akibat musim.

Kandungan lemak pada susu biasanya menurun pada akhir musim semi dan 

akan  meningkat  lagi  menjelang  musim  dingin.  Penyebab  utamanya  suhu 

lingkungan. Di daerah iklim sedang kandungan lemak menurun pada waktu 

udara menjadi  lebih  panas  dan  meningkat  lagi  ketika  udara  menjadi  lebih 

dingin.

5. Umur sapi.



Umur  sapi  hanya  berpengaruh  sedikit  terhadap  komposisi  susu.  Namun 

produksi air susu akan terus meningkat dengan bertambahnya umur hingga 7-

8 tahun, setelah itu produksi susu akan menurun sedikit demi sedikit sampai 

umur 11-12 tahun. 

6. Penyakit.

Penyakit  biasanya mengacaukan keseimbangan unsur-unsur  di  dalam susu. 

Biasanya  terdapat  kenaikan  kandungan  lemak  dan  garam  dan  penurunan 

kandungan laktosa.

7. Pakan ternak.

Pakan  mempunyai  banyak  pengaruh  pada  komposisi  susu,  meskipun 

perubahan  keragaman  pakan  yang  tiba-tiba  dan  waktu  yang  singkat  tidak 

selalu  mengubah  komposisi  normal.  Hal  ini  disebabkan  karena  sapi  dapat 

mengambil  zat  makanan  dari  persediaan  yang  ada  di  dalam  tubuh  dalam 

jumlah yang cukup besar.  

2.5  Perubahan bobot badan

Perubahan bobot badan ternak dapat diketahui dengan cara menghitung 

selisih antara bobot badan akhir dengan bobot badan awal pada periode tertentu. 

Pengukuran bobot badan sapi perah dilakukan untuk mengetahui BB sapi secara 

tepat  dengan  melakukan  penimbangan  terlebih  dahulu.  Ada  dua  cara  untuk 

mengetahui BB sapi yaitu dengan menggunakan alat timbang dan estimasi lingkar 

dada menggunakan rumus schrool, akan diperoleh bobot badan ternak (Sugeng, 

1996).  Perubahan  bobot  badan  merupakan  salah  satu  hal  yang  cukup  penting 

untuk  diperhatikan  karena  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  efisiensi  pakan 



yang diberikan (Davies,  1983).  Akan tetapi,  perubahan bobot badan pada sapi 

perah  laktasi  bukan  merupakan  salah  satu  hal  yang  cukup  penting  untuk 

diperhatikan karena pakan pada sapi perah laktasi digunakan untuk tiga hal pokok 

yaitu  untuk  kebutuhan  hidup  pokok,  perkembangan  janin  dan  produksi  susu. 

Bobot  badan  sapi  perah  akan  mengalami  penurunan  pada  permulaan  laktasi 

karena sebagian dari nutrien yang dibutuhkan untuk pembentukan susu diambil 

dari tubuh sapi, saat itu juga sapi laktasi mengalami kesulitan untuk memenuhi 

nutrien yang dibutuhkan sebab nafsu makannya rendah, maka pemberian ransum 

terutama konsentrat harus segera ditingkatkan begitu nafsu makannya membaik 

kembali (Siregar, 1995). Perubahan bobot badan selama masa laktasi tidak tetap, 

pada saat produksi susu tinggi bobot badannya menyusut kemudian berangsur-

angsur naik dan mencapai puncaknya pada bulan laktasi ketujuh lalu turun lagi. 

Perubahan tersebut menimbulkan beberapa masalah :

1. Pada awal laktasi sapi berada dalam keseimbangan nutrien yang negatif 

yaitu sapi lebih banyak mengeluarkan nutrien kedalam air susu, feses 

dan urin daripada nutrien yang dikonsumsi. Akibatnya bobot badan sapi 

akan turun.

2. Pada saat produksi  susu turun,  sulit  diatasi  dengan pemberian pakan 

karena  pada  saat  itu  sebagian  pakan  digunakan  untuk  memulihkan 

kondisi tubuh dan untuk pertumbuhan anak.

3. Menjelang akhir  laktasi,  jika  pemberian  pakan tidak  ditambah maka 

bobot badan sapi akan menurun (Chuzaemi dan Hartutik, 1989).

Perubahan  bobot  badan  terjadi  karena  pasokan  energi  dan  protein  yang 

melebihi  kebutuhan  hidup  pokok  atau  dikarenakan  pemberian  pakan  atau 



konsumsi melebihi kebutuhan untuk hidup pokok dan produksi susu. Bagi ternak 

yang tidak  sedang  dalam masa  puncak  laktasi  kelebihan  pasokan  nutrisi  oleh 

ternak digunakan untuk PBB. Hal ini sesuai dengan pendapat Tillman, dkk (1998) 

bahwa apabila ternak diberi  pakan dengan kandungan protein dan energi  yang 

melebihi  kebutuhan hidup pokok, maka akan digunakan untuk PBB, produksi dan 

reproduksi.  Menurut  Soebarinoto,  dkk  (1991)  bahwa  apabila  protein  yang 

dihasilkan  melebihi  kebutuhan  hidup  ternak,  maka  ternak  akan  menggunakan 

kelebihan nutrien pakan tersebut untuk pertumbuhan dan produksi (PBB). Ada 

juga  kemungkinan  PBB  yang  tinggi  pada  sapi  perah  laktasi  diakibatkan  oleh 

kebuntingan,  jadi  PBB  ini  bisa  dikarenakan  adanya  foetus  yang  mengalami 

pertumbuhan.  Menurut  Sutardi  (1991)  bahwa pada  bulan  terakhir  kebuntingan 

foetus akan mengalami pertumbuhan yang cepat sehingga terjadi PBB. Beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi PBB antara lain kualitas pakan yang diberikan, 

lingkungan, jenis kelamin dan kepadatan ternak (Sandford dan Woodgate, 1979). 



BAB III

MATERI DAN METODE

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November 

2008 di kandang rearing milik koperasi SAE Pujon. Analisis kandungan nutrien 

pakan  dilakukan  di  Laboratorium  Nutrisi  dan  Makanan  Ternak  Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang.

3.2  Materi Penelitian

3.2.1  Ternak

Sapi perah yang digunakan dalam materi penelitian adalah sapi perah PFH 

sebanyak 12 ekor pada periode laktasi kedua dan bulan laktasi ke 4 sampai 5, 

bobot badan antara 367 sampai 502 kg,  sapi tersebut dikelompokan berdasarkan 

BB  awal.  Pengukuran  BB  dengan  timbangan  ternak  digital  Rudweight  yang 

mempunyai kapasitas 1000 kg, dengan ketilitian 0,5 kg. Adapun rata-rata BB sapi 

perah yang digunakan dalam penelitian ini tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Rerata BB dan BB0,75 sapi perah yang digunakan dalam penelitian

 Kelompok          Kisaran BB (kg)           Rerata BB (kg)          Rerata BB0,75(kg)
 Besar                    367-384                      478,5 ±   20,10           1O2,30 ± 3,21
 Sedang                 412-450                      428,75 ±  19,20             94,21 ± 3,16
 Kecil                    456-504                      376,75 ±   7,13              85, 51 ± 1,21

3.2.2  Pakan

      Pakan yang diberikan dalam penelitian ini antara lain :



• Tanaman jagung (Zea mays)  dengan umur pemotongan sekitar 70 hari 

yang diperoleh dari daerah Jombang, Kediri dan sekitarnya.

• Konsentrat produksi  Koperasi SAE Pujon dengan kadar protein sekitar 

17%.  Konsentrat  ini  tersusun  oleh  pollard  (Triticum  aestivum),  

bungkil kelapa  (Cocos nucifera),  bungkil kedelai  (Glycin max),  bekatul 

(Oryza sativa), mineral dan garam.

• Kultur khamir diperoleh dari PT Adhi Proaminosin Plus Malang.

3.2.3  Peralatan

    Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a.Kandang  individu  yang  dilengkapi  dengan  tempat  pakan  dan  tempat 

minum.

b.Timbangan  ternak  digital  Ruddweight  kapasitas 1000 kg, dengan kepekaan 

0,5 kg untuk mengukur BB ternak.

c.Timbangan gantungan  shelter  kapasitas 50,00 kg, dengan kepekaan 0,5 kg 

untuk menimbang pakan.

d.Timbangan  o'haus  kapasitas  2,60  kg,  dengan  kepekaan  0,5  gram 

digunakan untuk menimbang sampel pakan (pemberian dan sisa).

c.Chopper untuk memotong hijauan

e.Gelas ukur untuk mengukur produksi susu

f.Peralatan dan bahan kimia untuk analisis proksimat bahan pakan

g.Kantong plastik untuk menyimpan sampel.

d.Grinder untuk menghaluskan bahan pakan.

3.3  Metode Penelitian



Metode  penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  Rancangan  Acak 

Kelompok  (RAK)  yang  terdiri  dari  4  perlakuan  dan  3  kelompok  ternak 

berdasarkan bobot badan. Pada setiap kelompok diberikan masing-masing pakan 

perlakuan  sesuai  dengan  hasil  pengacakan. Adapun  denah  percobaan  dalam 

penelitian ini:  

Kelompok I Kelompok II Kelompok III

P0 P1 P2 P3 P0 P1 P2 P3 P0 P1 P2 P3

Imbangan BK hijauan dan konsentrat dalam ransum adalah 50%  : 50% 

kebutuhan  BK  atas  dasar  4%  BB.  Adapun  perlakuan  yang  dicobakan  dalam 

penelitian  ini  adalah penambahan kultur  khamir  dalam  konsentrat  dengan 

perlakuan sebagai berikut :

P0 : Konsentrat + 0% kultur khamir

P1 : Konsentrat + 10% kultur khamir (dari BK konsentrat)

P2 : Konsentrat + 20% kultur khamir (dari BK konsentrat)

P3 : Konsentrat + 30% kultur khamir (dari BK konsentrat)

3.3.1  Cara mencampur pakan perlakuan

Adapun  cara  mencampur  pakan  perlakuan  pada  penelitian  ini  adalah 

sebagai  berikut  :  masing-masing  perlakuan  diperlukan  100  kg  konsentrat 

kemudian ditambah kultur khamir sesuai perlakuan (0 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg) 

selanjutnya dicampur sampai homogen. 



3.3.2  Cara Pemberian Pakan

Selama penelitian  pakan  diberikan pada pagi hari pukul 07.00 WIB, dan 

sore hari pukul 15.00 WIB dengan cara pemberian sebagai berikut :

1. Hijauan yang diberikan dichopper  terlebih dahulu, kemudian ditimbang 

sesuai dengan perlakuan.

2.  Konsentrat (konsentrat produksi  koperasi SAE Pujon dan kultur khamir) 

yang telah dicampur sesuai perlakuan diberikan dalam keadaan kering. 

3. Air minum diberikan secara ad libitum.  

3.3.3 Pengukuran Konsumsi Pakan

Penelitian  ini  dilaksanakan  secara  in  vivo dengan  menggunakan  metode 

koleksi total  (Harris,  1970), yang terdiri  dari  tiga tahap yaitu :  tahap adaptasi, 

tahap pendahuluan, dan tahap koleksi data.

1. Tahap adaptasi

    Pada tahap adaptasi ini ternak diberi air dan pakan hijauan secara ad libitum, 

sedangkan  pakan  konsentrat  diberikan  sebanyak  2%  dari  bobot  badan  dan 

ditambahkan  dengan  kultur  khamir  sebanyak  10%  dari  konsentrat.  Pada 

awal  tahap  adaptasi  ternak  ditimbang  terlebih  dahulu  untuk 

mengetahui  bobot  badan  awal.  Tujuan dari tahap adaptasi adalah untuk 

membiasakan  ternak  di  kandang  individu  dan  membiasakan  ternak  dengan 

pakan  yang  mengandung  kultur  khamir.  Tahap  ini  dilakukan  selama  satu 

minggu.

2. Tahap pendahuluan



    Pada tahap pendahuluan, ternak  dikelompokkan berdasarkan BB. Pada setiap 

kelompok  diberikan  masing-masing  pakan  perlakuan  sesuai  dengan  hasil 

pengacakan.  Tahap  pendahuluan  bertujuan  untuk  menghilangkan  pengaruh 

pakan sebelumnya dan membiasakan ternak dengan pakan perlakuan. Tahap 

pendahuluan  dilakukan  sampai  konsumsinya  konstan.  Tahap  ini  dilakukan 

selama dua minggu. Pada tahap pendahuluan dilakukan pencatatan terhadap 

jumlah pakan yang diberikan, sisa pakan dan produksi air susu.

3. Tahap koleksi data

Pada tahap ini ternak diberi pakan sesuai perlakuan masing-masing.  Selama 

tahap  ini  dilakukan  pencatatan  terhadap  jumlah  pakan  yang  diberikan,  sisa 

pakan,  serta  pengambilan  sampel  pakan  pemberian  dan  sisa  pakan  pada 

masing-masing ternak. Pencatatan jumlah pakan yang diberikan dan sisa pakan 

dilakukan pada awal koleksi data sampai akhir penelitian yaitu selama 1 bulan.

• Konsumsi pakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Konsumsi BK = (% BK pemberian x ∑ Kg pemberian.) – (% BK sisa x  

∑ Kg sisa )

            Konsumsi BO = (% BO pemberian x ∑ Kg pemberian x % BK Pemberian) 

– (% BO sisa x ∑ Kg sisa x  % BK sisa)

        Konsumsi PK = (% PK pemberian x ∑ Kg pemberian x % BK pemberian) 

– (% PK sisa x  ∑ Kg sisa x % BK sisa).

•  Pengukuran  produksi  susu  masing-masing  ternak  dengan menggunakan 

gelas     ukur, yang dilakukan setiap hari pada waktu pagi dan sore hari. 

3.4  Variabel penelitian 



Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah:

a.    Kandungan nutrien bahan pakan penyusun ransum meliputi : BK, BO, 

dan PK.

b.    Konsumsi nutrien meliputi : BK, BO, dan PK.

c.    Produksi susu.

d.    Perubahan bobot badan.

3.5  Analisis Statistik

Analisis statistik dilakukan setelah semua data terkumpul lengkap dengan 

menggunakan  RAK  dengan  4  perlakuan  pakan  dan  3  kelompok  ternak 

berdasarkan bobot badan. Analisis data menggunakan analisis peragam, apabila 

analisis  peragam  tidak  nyata  maka  dilanjutkan  dengan  menggunakan  analisis 

ragam, apabila terdapat  perbedaan yang nyata  ataupun sangat  nyata  diantara 

perlakuan maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 1 % dan 

5% (Yitnosumarto, 1993). Adapun model linier yang digunakan adalah sebagai 

berikut:

Yij = µ + ßj + δI + εij 

Keterangan:

Yij  :nilai pengamatan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j

µ    : Nilai tengah umum

ßj    : Pengaruh pada kelompok ke-j

δI   : Pengaruh pada perlakuan ke-i

εij  : Galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j



3.6  Batasan Istilah

Penampilan produksi : Produksi susu dan perubahan bobot badan.

Tanaman jagung        : Tanaman jagung yang telah berumur sekitar 70 hari yang

                                     masih terdapat batang, daun dan buahnya. 

Kultur khamir            : Khamir candida utilis yang di fermentasikan pada nira

                                     tebu kemudian dikeringkan.

  



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kandungan Nutrien Pakan

Hasil  analisis  kandungan  nutrien  bahan  pakan  penyusun  ransum  yang 

digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kandungan nutrien bahan pakan yang digunakan selama penelitian

Bahan Pakan                     Kandungan Nutrien (%BK)
BK BO PK

Tanaman jagung 18,56 87,27 9,99
Kultur khamir 86,39 86,51 61,96
Konsentrat 89,46 84,57 17,38

Konsentrat + kultur khamir 10% 87,93 82,51 20,26
Konsentrat + kultur khamir 20% 87,87 81,48 26,32
Konsentrat + kultur khamir 30% 87,60 80,79 28,35

Tabel  5 menunjukkan  bahwa  kandungan  nutrien  tanaman  jagung  yang 

digunakan  dalam  penelitian  ini  cukup  baik.  Menurut  penelitian  Hartadi  dkk 

(1997) bahwa kandungan BK, BO dan PK tanaman jagung umur 70 hari adalah 

22,00%, 89,40% dan 8,20%. Rendahnya kandungan BK dari tanaman jagung pada 

penelitian ini dikarenakan adanya pengaruh musim hujan sehingga kadar airnya 

lebih  tinggi.  Kandungan  nutrien  dari  kultur  khamir  yang  digunakan  dalam 

penelitian  ini  sesuai  dengan yang  dilaporkan  oleh  Kung  et  al.,  (2008)  bahwa 

kandungan nutrien PST yang berasal dari khamir yaitu BK 91%, dan PK 60%. 

Sedangkan  konsentrat yang digunakan dalam penelitian ini cukup baik sebagai 

konsentrat  sapi  perah  karena  standar  konsentrat  untuk  sapi  perah  sesuai  SNI 

adalah memiliki kandungan PK 15-17%.



Hasil analisis kandungan nutrien konsentrat setelah dicampur dengan kultur 

khamir masing-masing perlakuan menunjukkan bahwa kandungan BK dan BO 

semakin menurun dan kandungan PK meningkat seiring dengan bertambahnya 

tingkat penambahan kultur khamir. Hal ini disebabkan karena kandungan BK dari 

kultur khamir lebih rendah dari konsentrat sedangkan kandungan PK lebih tinggi. 

 4.2. Konsumsi Nutrien Pakan

Tabel 6. Rataan konsumsi nutrien pakan perlakuan selama penelitian

Variabel Perlakuan
Nutrien P0 P1 P2 P3

Konsumsi
(kg/ekor/hari)

BK hijauan 6,26 6,46 7,34 7,54
BK konsentrat 7,85 6,59 6,54 4,02
Total 14,18±1,65a 13,19±1,59a 13,36±0,82a 11,61±0,68a

BO hijauan 5,38 5,50 6,28 6,51
BO konsentrat 6,74 5,62 5,59 3,47
Total 12,18±1,42a 11,24±1,34a 11,42±0,69a 10,02±0,60a

PK hijauan 0,85 1,13 1,56 2,02
PK konsentrat 1,07 1,16 1,39 1,05
Total 1,94±0,23a 2,32±0,23ab 2,84±0,28bc   3,11±0,11c

Konsumsi
(g/kg BB0,75/hari)

BK 152,46±8,91a 142,22±13,69a 139,33±14,85a 124,26±6,17a

BO 130,89±7,75a 121,19±11,56a 119,02±11,73a 107,15±5,04a

PK 20,81±0,75a 25,00±0,84ab 29,44±1,53bc 33,39±2,86c

Keterangan  :  a-a  Superskrip  yang  sama  pada  baris  yang  sama  menunjukkan 
perbedaan yang tidak nyata (P>0,05)

a-b Superskrip yang berbeda pada baris  yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P>0,01)

Berdasarkan  pada  Tabel  6  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat 

penambahan  kultur  khamir  cenderung  menurunkan  konsumsi  konsentrat  serta 

menurun nilai KBK dan KBO meskipun tidak nyata (P>0,05). Hal ini menunjukan 

bahwa kultur  khamir  memiliki  keterbatasan  yang mana menurut  Tillman,  dkk 

(1998) bahwa konsumsi pakan ternak ruminansia seperti sapi perah dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya palatabilitas pakan, dimana palatabilitas pakan 

ditentukan oleh rasa, bau dan warna bahan pakan tersebut. Meskipun nilai KBK 



dan  KBO menurun  seiring  dengan  semakin  tinggi  tingkat  penambahan  kultur 

khamir,  namun satu sisi  dapat  meningkatkan KPK. Hal  ini  disebabkan karena 

kultur khamir memiliki kandungan PK yang tinggi sekitar 60%. 

4.3. Produksi Susu

Nilai rataan produksi susu ternak selama penelitian disajikan pada Tabel 7.

Tabel  7.  Rataan  produksi  susu  ternak  yang  diberi  pakan  perlakuan  selama 
penelitian.

Perlakuan
Produksi susu (lt/ekor/hr)

P0 6,92 ± 2,90 a

P1 7,77 ± 1,85 a

                   P2 8,89 ± 1,38 a

   P3 7,96 ± 1,53 a

Keterangan  :  a Superskrip  yang  sama  pada  kolom  yang  sama  menunjukkan 
perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) 

Dari  hasil  penelitian  ini  didapatkan  bahwa rataan  produksi  susu  relatif 

rendah untuk jenis sapi perah FH, yang mana menurut hasil data pengamatan dari 

GKSI  Jawa  Timur  (2008)  bahwa  sapi  perah  FH  di  Jawa  Timur  mampu 

memprodusksi air susu 11 liter/ekor/hari atau kurang lebih 3.678 kg perlaktasi. 

Hal ini  kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, selain faktor genetis  dari 

ternak  kemungkinan disebabkan  karena pada penelitian ini materi ternak yang 

digunakan adalah sapi perah dengan bulan laktasi  ke 4 sampai 5,  yang  secara 

fisiologis produksi susu menurun. Menurut   Anggorodi (1994) bahwa  produksi 

susu  sapi  perah  dipengaruhi  oleh  faktor  genetik  yang meliputi,  bangsa,  umur, 

ukuran  tubuh,  birahi,  dan  dipengaruhi  faktor  lingkungan  diantaranya  pakan, 

penyakit, frekuensi pemerahan dan iklim. 

Berdasarkan pada Tabel 7 menunjukkan bahwa perlakuan P2 menghasilkan 

produksi susu tertinggi  sebanyak 8,89 liter/hari  meskipun secara statistik tidak 



nyata (P>0,05).  Hal  ini  kemungkinan  disebabkan pada perlakuan  P2  memiliki 

keseimbangan suplai energi dan protein yang paling baik. Menurut   Preston dan 

Leng (1987)  bahwa untuk sintesa air  susu kandungan nutrien yang diperlukan 

adalah protein dan energi.

4.4. Perubahan bobot badan  

Tabel  8.  Rataan  perubahan  bobot  badan  ternak  yang  diberi  pakan  perlakuan 
selama penelitian.

.

Perlakuan
PBB (kg/ekor/hr)

P0 3,47±1,04a

P1 2,54±0,70a

P2 2,90±1,38a

   P3 3,33±0,68a

Keterangan  :  a Superskrip  yang  sama  pada  kolom  yang  sama  menunjukkan 
perbedaan yang tidak nyata (P>0,05).

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa rataan PBB pada penelitian ini 

sangat  tinggi  untuk jenis  sapi  perah,  yang mana menurut Tillman,  dkk (1998) 

bahwa PBB untuk sapi perah laktasi 0,7-1,5 kg/ekor/hari. Hal ini kemungkinan 

disebabkan  karena  faktor  teknis  yang  terjadi  dalam  penelitian  ini,  sebelum 

penelitian ternak ditempatkan pada kandang komunal dengan pemberian pakan 

yang dibatasi, sehingga terjadi kompetisi. Sedangkan pada saat penelitian ternak 

ditempatkan pada kandang individual dengan pemberian pakan secara ad libitum, 

sehingga  mempengaruhi  konsumsi  ternak  yang  mengakibatkan  terjadi 

compensatory growth. Bagi ternak yang tidak sedang dalam masa puncak laktasi 

kelebihan  pasokan  nutrisi  oleh  ternak  digunakan  untuk  PBB.  Hal  ini  sesuai 

dengan pendapat.  Menurut Soebarinoto dkk (1991) bahwa apabila nutrien yang 



diberikan melebihi  kebutuhan  hidup  ternak,  maka  ternak  akan  menggunakan 

kelebihan nutrien pakan tersebut untuk produksi susu dan PBB. Beberapa faktor 

yang  dapat  mempengaruhi  PBB  antara  lain  kualitas  pakan  yang  diberikan, 

lingkungan, jenis kelamin dan kepadatan ternak (Sandford dan Woodgate, 1979). 

Adanya  kecenderungan  PBB  meningkat  seiring  bertambahnya  kultur 

khamir meskipun tidak nyata (P>0,05). Hal ini disebabkan karena KPK meskipun 

tidak nyata cenderung meningkat.  Hal ini  sesuai dengan pendapat.Tillman dkk 

(1998) yang menyatakan bahwa apabila ternak diberi pakan dengan kandungan 

protein dan energi yang melebihi kebutuhan hidup pokok maka akan digunakan 

untuk PBB.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penambahan kultur khamir sampai 30% menurunkan konsumsi bahan 

kering  dan  konsumsi  bahan  organik  meskipun  tidak  nyata,  namun 

meningkatkan konsumsi protein kasar.

2. Penambahan kultur khamir sampai 30% tidak memberikan pengaruh 

nyata pada konsumsi BK, konsumsi BO, produksi susu dan PBB.

5.2 Saran

Dengan melihat  kandungan protein kasar  dari  kultur  khamir  yang cukup 

tinggi serta penambahan dengan level sampai 30% dapat menurunkan konsumsi 

bahan kering dan konsumsi  bahan organik maka perlu adanya penelitian lebih 

lanjut dengan level dibawah 10%. 
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Analisis peragam antara BB awal (X,kg) dengan KBK (Y,g/ekor/hari)

 XX YY XY
FK 2198208,00 2055892633,25 67225587,64
JK total 23180,00 23164790,93 307421,53
JK klomp 20709,50 6116426,07 355785,73
JK perlak 1028,67 10369433,46 -2472,64
JK galat 1441,83 6678931,40 -45891,56

Tabel sidik ragam

SK db JK   KT Fhitung F0,05 F0,01
XX XY YY

kelompok 2 20709,50 355785,73 6116426,07

perlakuan 3 1028,67 -2472,64 10369433,46

galat 6 1441,83 -45891,56 6678931,40     
regresi 1 1460665,17 1460665,17 1,40 6,61 16,26
galat 5 5218266,23 1043653,25
disesuaikan         
Fhitung < F0.05
Kesimpulan: Bobot badan sapi perah memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 
                     KBK, sehingga untuk mengetahui perbedaan  pengaruh 
                    perlakuan digunakan analisis ragam

Analisis ragam KBK (g/ekor/hari)

perlakuan kelompok      total  
I  II  III    

 X Y X Y X Y X Y
P0 379,0 12318,36 413,0 14771,05 472,0 15465,93 1264,0 42555,34
P1 367,0 12388,10 440,0 12165,64 456,0 15027,39 1263,0 39581,13
P2 377,0 12782,98 450,0 14294,67 504,0 13007,04 1331,0 40084,69
P3 384,0 11396,11 412,0 11072,17 482,0 12379,69 1278,0 34847,97
total 1507,0 48885,55 1715,0 52303,53 1914,0 55880,05 5136,0 157069,13



perlakuan
kelompo

k

 
jumlah
rataan
ST 

DEV

 
I
II
III

 
 
 

P0

12318,36
14771,05
15465,93
42555,34
14185,11
1653,57

P1

12388,10
12165,64
15027,39
39581,13
13193,71
1591,90

P2

12782,98
14294,67
13007,04
40084,69
13361,56
815,82

P3

11396,11
11072,17
12379,69
34847,97
11615,99
680,93

total
48885,55
52303,53
55880,05
157069,1

3
 



Lampiran  1. lanjutan
FK : 1509165768,47
JKtotal : 16535583,64
JKklomp : 4813003,92
Jkperlak : 7214026,51
Jkgalat : 4508553,21

Tabel sidik ragam
SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01
kelompok 2 4813003,92 2406501,96 3,20 5,14 10,92
perlak 3 7214026,51 2404675,50 3,20 4,76 9,78
galat 6 4508553,21 751425,54
total 11      

Fhitung <F O,05
Kesimpulan : Pakan perlakuan memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0.05) terhadap KBK 

(gram/ekor/hari)



Lampiran  2. Analisis peragam antara BB awal (X,kg) dengan KBO (Y,g/ekor/hari)

perlakuan kelompok total
I II III   

 X Y X Y X Y X Y
P0 379,0 10570,05 413,0 12692,40 472,0 13272,53 1264,0 36534,98
P1 367,0 10558,67 440,0 10377,30 456,0 12791,61 1263,0 33727,58
P2 377,0 10851,81 450,0 12181,78 504,0 11224,84 1331,0 34258,43
P3 384,0 9798,39 412,0 9559,41 482,0 10694,57 1278,0 30052,37
total 1507,0 41778,92 1715,0 44810,89 1914,0 47983,55 5136,0 134573,36

 XX YY XY
FK 2198208,00 1509165768,47 57597398,08
JK total 23180,00 16535583,64 275358,43
JK klomp 20709,50 4813003,92 315607,79
JK perlak 1028,67 7214026,51 -3048,93
JK galat 1441,83 4508553,21 -37200,43

Tabel sidik ragam

SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01
XX XY YY

kelompok 2 20709,50 315607,79 4813003,92

perlakuan 3 1028,67 -3048,93 7214026,51

galat 6 1441,83 -37200,43 4508553,21     
regresi 1 959800,38 959800,38 1,35 6,61 16,26
galat 5 3548752,84 709750,57
disesuaikan         
Fhitung < F0.05

  Kesimpulan : Bobot badan sapi perah memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 
KBO, sehingga untuk mengetahui perbedaan pengaruh perlakuan digunakan analisis 
ragam

Analisis ragam

perlakuan kelompok jumlah rataan ST DEV

 I II III    
P0 10570,05 12692,4 13272,53 36534,98 12178,33 1422,69

P1 10558,67 10377,30 12791,61 33727,58 11242,53 1344,61

P2 10851,81 12181,78 11224,84 34258,43 11419,48 686,02

P3 9798,39 9559,41 10694,57 30052,37 10017,46 598,45

total 41778,92 44810,89 47983,55 134573,36   



Lampiran  2. lanjutan
FK : 1509165768,47
JKtotal : 16535583,64
JKklomp : 4813003,92
Jkperlak : 7214026,51
Jkgalat : 4508553,21

Tabel sidik ragam
SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01
kelompok 2 4813003,92 2406501,96 3,20 5,14 10,92
perlak 3 7214026,51 2404675,50 3,20 4,76 9,78
galat 6 4508553,21 751425,54
total 11      
Fhitung < F0.05

Kesimpulan : Pakan perlakuan memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0.05) terhadap KBK 
(gram/ekor/hari)



Lampiran  3. Analisis peragam antara BB awal (X,kg) dengan KPK (Y,g/ekor/hari)

perlakuan kelompok total
I II III   

 X Y X Y X Y X Y
P0 379,0 1728,82 413,0 1896,87 472,0 2188,48 1264,0 5814,17
P1 367,0 2056,73 440,0 2494,56 456,0 2418,84 1263,0 6970,13
P2 377,0 2513,71 450,0 3028,41 504,0 2972,83 1331,0 8514,95
P3 384,0 3017,09 412,0 3227,70 482,0 3096,72 1278,0 9341,51
total 1507,0 9316,35 1715,0 10647,54 1914,0 10676,87 5136,0 30640,76

 XX YY XY
FK 2198208,00 78238014,45 13114245,28
JK total 23180,00 2880396,90 102518,21
JK klomp 20709,50 301995,14 69704,65
JK perlak 1028,67 2480474,75 27165,82
JK galat 1441,83 97927,01 5647,74

Tabel sidik ragam
SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01

XX XY YY
kelompok 2 20709,50 69704,65 301995,14
perlakuan 3 1028,67 27165,82 2480474,75
galat 6 1441,83 5647,74 97927,01     
regresi 1 22122,49 22122,49 1,46 6,61 16,26
galat 5 75804,52 15160,90
disesuaikan         
Fhitung < F0.05

  Kesimpulan : Bobot badan sapi perah memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 
KPK, sehingga untuk mengetahui perbedaan pengaruh perlakuan digunakan analisis 
ragam

Analisis ragam
perlakuan kelompok
 I II III

jumlah rataan ST DEV
 

P0 1728,82 1896,87 2188,48 5814,17 1938,06 232,58
P1 2056,73 2494,56 2418,84 6970,13 2323,38 234,01
P2 2513,71 3028,41 2972,83 8514,95 2838,32 282,49
P3 3017,09 3227,7 3096,72 9341,51 3113,84 106,34
total 9316,35 10647,54 10676,87 30640,76   



Lampiran  3. lanjutan
FK : 78238014,45
JKtotal : 2880396,90
JKklomp : 301995,14
Jkperlak : 2480474,75
Jkgalat : 97927,01

Tabel sidik ragam
SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01
kelompok 2 301995,14 150997,57 9,25 5,14 10,92
perlak 3 2480474,75 826824,92 50,66 4,76 9,78
galat 6 97927,01 16321,17
total 11      
Fhitung > F0.01

Kesimpulan: Pakan perlakuan memberikan pengaruh sangat nyata(P<0,01) terhadap KPK (g/ekor/hari)

(2 x KT 
galat)/u ; 10880,78

SE               ; 104,31
BNT 1% ; 3,71

SE x BNT 1% ; 386,99

perlakuan rataan notasi
P0 1938,06 a
P1 2323,38 b
P2 2838,32 bc
P3 3113,84 b



Lampiran  4. Analisis peragam antara BB awal (X,kg) dengan KBK (Y,g/kg BB0.75/hari)

perlakuan kelompok total
I II III   

 X Y X Y X Y X Y
P0 379,0 143,41 413,0 161,23 472,0 152,73 1264,0 457,37
P1 367,0 147,74 440,0 126,63 456,0 152,29 1263,0 426,66
P2 377,0 149,41 450,0 146,31 504,0 122,28 1331,0 418
P3 384,0 131,37 412,0 121,08 482,0 120,34 1278,0 372,79
total 1507,0 571,93 1715,0 555,25 1914,0 547,64 5136,0 1674,82
    
 XX YY XY
FK 2198208,00 233751,84 716822,96
JK total 23180,00 2273,19 -2280,89
JK klomp 20709,50 77,18 -1239,16
JK perlak 1028,67 1222,32 -232,67
JK galat 1441,83 973,69 -809,07

Tabel sidik ragam
SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01

XX XY YY

kelompok 2 20709,50 -1239,1
6 77,18

perlakuan 3 1028,67 -232,67 1222,32
galat 6 1441,83 -809,07 973,69     
regresi 1 454,00 454,00 4,37 6,61 16,26
galat 5 519,69 103,94
disesuaikan         
Fhitung < F0.05

Kesimpulan: Bobot badan sapi perah memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 
KBK , sehingga untuk mengetahui perbedaan pengaruh perlakuan digunakan analisis 
ragam

Analisis ragam
perlakuan kelompok jumlah rataan ST DEV
 I II III    
P0 143,41 161,23 152,73 457,37 152,46 8,91
P1 147,74 126,63 152,29 426,66 142,22 13,69
P2 149,41 146,31 122,28 418,00 139,33 14,85
P3 131,37 121,08 120,34 372,79 124,26 6,17
total 571,93 555,25 547,64 1674,82   



Lampiran  4. Lanjutan
FK : 233751,84
JKtotal : 2273,19
JKklomp : 77,18
Jkperlak : 1222,32
Jkgalat : 973,69

Tabel sidik ragam
SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01
kelompok 2 77,1782 38,5891 0,24 5,14 10,92
perlak 3 1222,3162 407,4387 2,51 4,76 9,78
galat 6 973,6936 162,2823
total 11      
Fhitung < F0.05

Kesimpulan : Pakan perlakuan memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0.05) terhadap KBK 
(g/kg BB0,75/hari)



Lampiran   5. Analisis peragam antara BB awal (X,kg) dengan KBO (Y,g/kg BB0.75/hari)

perlakuan kelompok total
I II III   

 X Y X Y X Y X Y
P0 379,0 123,05 413,0 138,54 472,0 131,07 1264,0 392,66
P1 367,0 125,92 440,0 108,02 456,0 129,63 1263,0 363,57
P2 377,0 126,84 450,0 124,68 504,0 105,53 1331,0 357,05
P3 384,0 112,96 412,0 104,53 482,0 103,96 1278,0 321,45
total 1507,0 488,77 1715,0 475,77 1914,0 470,19 5136,0 1434,73
    
 XX YY XY
FK 2198208,00 171537,51 614064,44
JK total 23180,00 1568,80 -1830,19
JK klomp 20709,50 45,45 -948,04
JK perlak 1028,67 855,76 -211,84
JK galat 1441,83 667,59 -670,31

Tabel sidik ragam
SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01

XX XY YY
kelompok 2 20709,50 -948,04 45,45
perlakuan 3 1028,67 -211,84 855,76
galat 6 1441,83 -670,31 667,59     
regresi 1 311,63 311,63 4,38 6,61 16,26
galat 5 355,97 71,19
disesuaikan         
Fhitung < F0.05

  Kesimpulan : Bobot badan sapi perah memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 
KBO, sehingga untuk mengetahui perbedaan pengaruh perlakuan digunakan analisis 
ragam

Analisis ragam
perlakuan kelompok jumlah rataan ST DEV
 I II III    
P0 123,05 138,54 131,07 392,66 130,89 7,75
P1 125,92 108,02 129,63 363,57 121,19 11,56
P2 126,84 124,68 105,53 357,05 119,02 11,73
P3 112,96 104,53 103,96 321,45 107,15 5,04
total 488,77 475,77 470,19 1434,73   



Lampiran  5. Lanjutan
FK : 171537,51

JKtotal : 1568,80

JKklomp : 45,45

Jkperlak : 855,76

Jkgalat : 667,59

Tabel sidik ragam
SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01
kelompok 2 45,4461 22,7230
perlak 3 855,7608 285,2536 2,56 4,76 9,78
galat 6 667,5945 111,2657
total 11      
Fhitung < F0.05

Kesimpulan : Pakan perlakuan memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0.05) terhadap KBO 
(g/kg BB0,75/hari)



Lampiran   6. Analisis peragam antara BB awal (X,kg) dengan KPK (Y,g/kg BB0.75/hari)

perlakuan kelompok total
I II III   

 X Y X Y X Y X Y
P0 379,0 20,13 413,0 20,70 472,0 21,61 1264,0 62,44
P1 367,0 24,53 440,0 25,97 456,0 24,51 1263,0 75,01
P2 377,0 29,38 450,0 31,00 504,0 27,95 1331,0 88,33
P3 384,0 34,78 412,0 35,30 482,0 30,10 1278,0 100,18
total 1507,0 108,82 1715,0 112,97 1914,0 104,17 5136,0 325,96
    
 XX YY XY
FK 2198208,00 8854,16 139510,88
JK total 23180,00 290,58 -6,34
JK klomp 20709,50 9,69 -231,71
JK perlak 1028,67 267,00 242,14
JK galat 1441,83 13,89 -16,77

Tabel sidik ragam
SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01

XX XY YY
kelompok 2 20709,50 -231,71 9,69
perlakuan 3 1028,67 242,14 267,00
galat 6 1441,83 -16,77 13,89     
regresi 1 0,19 0,19 0,07 6,61 16,26
galat 5 13,69 2,74
disesuaikan         
Fhitung < F0.05

Kesimpulan : Bobot badan sapi perah memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 
KPK, sehingga untuk mengetahui perbedaan pengaruh perlakuan digunakan analisis 
ragam

Analisis ragam
perlakuan kelompok jumlah rataan ST DEV
 I II III    
P0 20,13 20,70 21,61 62,44 20,81 0,75
P1 24,53 25,97 24,51 75,01 25,00 0,84
P2 29,38 31,00 27,95 88,33 29,44 1,53
P3 34,78 35,30 30,10 100,18 33,39 2,86
total 108,82 112,97 104,17 325,96   



Lampiran  6. Lanjutan
FK : 8854,16
JKtotal : 290,58
JKklomp : 9,69
Jkperlak : 267,00
Jkgalat : 13,89

Tabel sidik ragam
SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01
kelompok 2 9,6904 4,8452 2,09 5,14 10,92
perlak 3 266,9982 88,9994 38,45 4,76 9,78
galat 6 13,8874 2,3146
total 11      
Fhitung < F0.01

   Kesimpulan: Pakan perlakuan memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap KPK 
                      (g/kg BB0,75/hari)
Uji BedaNyata Terkecil (BNT) :

(2 x KT galat)/u ; 1,54
SE               ; 1,24
BNT 1% ; 3,71

SE x BNT 1% ; 4,61

perlakuan rataan notasi
P0 20,81 a
P1 25,00 a
P2 29,44 ab
P3 33,39 b



Lampiran  7. Analisis peragam antara BB awal (X,kg) dengan produksi susu (Y,ltr/ekor/hari).
perlakuan kelompok Total

I II III   
 X Y X Y X Y X Y
P0 379,0 4,07 413,0 10,43 472,0 7,71 1264,00 22,21
P1 367,0 8,93 440,0 6,14 456,0 9,79 1263,00 24,86
P2 377,0 9,36 450,0 10,64 504,0 8,29 1331,00 28,29
P3 384,0 8,00 412,0 7,00 482,0 9,71 1278,00 24,71
total 1507,0 30,36 1715,0 34,21 1914,0 35,50 5136,00 100,07

XX YY XY
FK 2198208,00 834,52 42830,57

JK total 23180,00 40,38 233,79

JK klomp 20709,50 3,58 262,61

JK perlak 1028,67 6,22 71,62

JK galat 1441,83 30,58 -100,44

Tabel sidik ragam
SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01

XX XY YY
kelompok 2 20709,50 262,61 3,58
perlakuan 3 1028,67 71,62 6,22
galat 6 1441,83 -100,44 30,58     
regresi 1 7,00 7,00 1,48 6,61 16,26
galat 5 23,58 4,72
disesuaikan        
Fhitung < F0,05

kesimpulan: Bobot badan sapi perah memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 
produksi  susu, sehingga  untuk  mengetahui  perbedaan  pengaruh  perlakuan 
digunakan analisis ragam

Analisis ragam produksi susu (Y,ltr/ekor/hari)
perlakuan kelompok

 I II III
jumlah rataan

ST 
DEV

 
P0 4,07 10,43 7,71 22,21 7,40 3,19
P1 8,93 6,14 9,79 24,86 8,29 1,90
P2 9,36 10,64 8,29 28,29 9,43 1,18
P3 8,00 7,00 9,71 24,71 8,24 1,37
total 30,36 34,21 35,50 100,07   



Lampiran  7. Lanjutan
FK : 834,52

JKtotal : 40,38

JKklomp : 3,58

Jkperlak : 6,22

Jkgalat : 30,58

Tabel sidik ragam
SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01
kelompok 2 3,58 1,79 0,35 5,14 10,92
perlak 3 6,22 2,07 0,41 4,76 9,78
galat 6 30,58 5,10
total 11      
Fhitung > F0,01

Kesimpulan: Pemberian pakan perlakuan memberikan pengaruh yang tidak nyata(P>0,01) 
terhadap produksi susu 

Uji BedaNyata Terkecil (BNT) :

(2 x KT galat)/u ; 3,40

SE               ; 1,84

BNT 1% ; 3,707

SE x BNT 1% ; 6,83



Lampiran  8. Analisis ragam perubahan bobot badan (kg/ek/hr)

Perlakuan
Kelompok

I II III Total Kuadrat Rataan SD
P0 129 69 114 312.00 34398.00 104.00 31.22
P1 75 56 98 229.00 18365.00 76.33 21.03
P2 78 118 40 236.00 21608.00 78.67 39.00
P3 103 104 118 325.00 35349.00 108.33 8.39

Total 385.00 347.00 370.00 1102.00    

FK = 101200.3333
JK Total = 109720.0000
JK Perlakuan = 2501.6667
JK Kelompok = 183.1667
JK Galat = 107035.1667

Tabel sidik ragam
SK db JK KT F hit F 0.05 F 0.01

perlakuan 3 2501.6667 833.8889 0.05 4.76 9.78
kelompok 2 183.1667 91.5833 0.01 5.14 10.92
galat 6 107035.1667 17839.1944
total 11      
F hitung <F 0,05

Kesimpulan : Pemberian pakan perlakuan  memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>F 0,05) 
                     terhadap   pertambahan bobot badan.



Lampiran  9.  Data konsumsi nutrien dan bobot badan selama penelitian

PERLK

KONSUMSI

(G/EKOR/HARI)
 

KONSUMSI

(G/KG BBO,75/HARI)

BK BO PK BK BO PK

BB0,75 BB 
AWAL

BB 
AKHIR

1 12318,36 10570,05 1728,82 143,41 123,05 20,13 85,90 379 508

PO 2 14771,05 12692,40 1896,87 161,23 138,54 20,70 91,61 413 482

 3 15465,93 13272,53 2188,48 152,73 131,07 21,61 101,26 472 516

RATA-RATA 14185,11 12178,33 1938,06 152,46 130,89 20,81 92,93 421,33 502

1 12388,10 10558,67 2056,73 147,74 125,92 24,53 83,85 367 442

P1 2 12165,64 10377,30 2494,56 126,63 108,02 25,97 96,07 440 538

 3 15027,39 12791,61 2418,84 152,29 129,63 24,51 98,68 456 512

RATA-RATA 13193,71 11242,53 2323,38 142,22 121,19 25,00 92-81 421 497,33

1 12782,98 10851,81 2513,71 149,41 126,84 29,38 85,56 377 480

P2 2 14294,67 12181,78 3028,41 146 11 124 68 31,00 97,70 450 568

 3 13007,04 11224,84 2972,83 122,28 105,53 27,95 106,37 504 544

RATA-RATA 13361,56 11419,47 2838,32 139,33 119,01 29,44 96,54 443,67 530,66

1 11396,11 9798,39 3017,09 131,37 112,96 34,78 86,75 384 462

P3 2 11072,17 9559,41 3227,70 121,08 104,53 35,30 91,45 412 516

 3 12379,69 10694,57 3096,72 120,34 10196 30,10 107,87 482 600

RATA-RATA 11615,99 10017,46 3113,83 124,26 107,15 33,39 93, 69 426 526

Keterangan :
P0 : 50% Hijauan + 50% Konsentrat + 0% kultur khamir
P1 : 50% Hijauan + 50% Konsentrat + 10% kultur khamir (dari BK konsentrat)
P2 : 50% Hijauan + 50% Konsentrat + 20% kultur khamir (dari BK konsentrat)
P3 : 50% Hijauan + 50% Konsentrat + 30% kultur khamir (dari BK konsentrat)



Lampiran 10. Daftar harga bahan pakan penyusun ransum yang digunakan selama 
penelitian

Bahan pakan Harga/kg (segar) Harga (BK/kg) Harga (PK/kg)

Tanaman jagung 
Konsentrat
Kultur khamir

Rp 300,00
Rp 2000,00
Rp 3000,00

Rp 1.616,00
Rp 2.235,00
Rp 3.472,00

Rp 3.003,00
Rp 11.507,00
Rp 4.841,00
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