
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Susu 

Susu merupakan hasil sekresi kelenjar ambing 

dari ternak. Susu ini diperoleh dari pemerahan ambing 

mamalia yang sehat dan mengandung lemak, protein, 

laktosa, serta berbagai jenis garam dan vitamin serta 

cocok untuk media tumbuhnya mikroorganisme karena 

memiliki berbagai macam nutrisi (Susrini, 1995). Susu 

adalah sekresi kelenjar ambing dari hewan mammalia 

tidak ditambah atau dikurangi suatu zat apa pun ke 

dalamnya dan diperoleh dari pemerahan ternak yang 

sehat (Sudono, 1999). Pada umumnya susu terdiri atas 

tiga komponen utama, yaitu protein, lemak dan laktosa 

(Schmidt and Van Vleck, 1974) ditambah air, vitamin 

dan mineral (Sudono, 1999). 

Sekresi susu terjadi selama masa laktasi yaitu 

selang antara masa beranak dan masa kering selama 

sepuluh bulan. Setelah melahirkan, selama lima hari 

pertama sapi akan menghasilkan kolostrum. Pada awal 
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laktasi produksi susu terus meningkat dengan cepat dan 

puncak produksi akan dicapai pada hari ke 30 sampai 60. 

Setelah puncak produksi dicapai selanjutnya produksi 

susu cenderung menurun sampai masa kering. 

Kemampuan untuk mempertahankan puncak laktasi 

secara terus menerus dalam waktu yang lama akan 

menyebabkan seekor sapi memiliki total produksi yang 

tinggi (Schmidt and Van Vleck, 1974). Sapi perah yang 

selama masa laktasinya mempunyai produksi susu yang 

rendah, puncak produksi dicapai lebih awal dan 

penurunan produksinya lebih cepat daripada sapi yang 

selama masa laktasinya mempunyai produksi susu yang 

tinggi (Firman, 2010). 

Susu adalah makanan untuk anak yang baru lahir 

serta memiliki kandungan yang sangat lengkap sehingga 

hanya dengan mengkonsumsi susu anak mamalia dapat 

hidup dan berkembang. Komposisi zat yang dikandung 

dalam susu bervariasi pada beberapa spesies, namun pada 

dasarnya susu mengandung air, lemak susu, protein susu, 

laktose, mineral, asam sitrat, vitamin, enzim dan lain-

lain. Persyaratan susu segar adalah tidak ada perubahan 

warna, bau dan rasa; berat jenis pada suhu 27,5OC 
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sekurang-kurangnya 1,028; kadar lemak sekurang-

kurangnya 3%; kadar bahan kering tanpa lemak (solid 

non fat = SNF) sekurang-kurangnya 2,7%; negatif pada 

uji alkohol 70%; dan jumlah mikroba yang dapat 

dibiakkan setinggi-tingginya 3.000.000 mikroba/ml 

(Tabel 1). 
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Tabel 1. Syarat susu segar berdasarkan SNI 01-3141-
1998 

Karakteristik Syarat 
a) Berat jenis (pada suhu 

27,5OC), minimum 
b) Lemak, minimum 
c) Bahan kering tanpa lemak, 

minimum 
d) Protein, minimum 
e) Karbohidrat, minimum 
f) Warna, bau, rasa dan 

kekentalan 
g) Derajat asam 
h) Uji alkohol (70%) 

 
i) Angka reduktase 
j) Cemaran mikroba, 

maksimum 
1) Total kuman 
2) Salmonella 

 
3) E. coli (patogen) 

 
4) Coliform 
5) Streptococcus 

Group B 
6) Staphylococcus 

aureus 
k) Uji pemalsuan 
l) Titik beku 

1,0280 
 
3,0 % 
8,0% 
 
2,7% 
4,7 gr dari 100 gr 
susu 
Tidak ada perubahan 
6-7OSH 
Negatif 
Positif: ada endapan 
pada susu. 
2-5 (jam) 
 
1 X 1.000.000 
CFU/ml 
Negatif: Tidak 
ditemukannya 
Salmonella 
Negatif: Tidak 
ditemukannya  
E. coli 
20/ml 
Negatif 
1 X 100/ml 
Negatif 
-0,52OC s/d -56OC 

Sumber: (Anonymous, 2006) 
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2.2 Kualitas Susu 

Kualitas susu sangat penting diketahui untuk 

berbagai alasan, antara lain karena kualitas susu dapat 

mempengaruhi kesehatan manusia yang 

mengkonsumsinya dan dapat mempengaruhi produk yang 

akan dibuat dari susu (Soeharsono, 2008). Kualitas susu 

ditentukan oleh dua macam syarat: 1. Fisika-Kimia 2. 

Mikroba. Syarat-syarat ini berhubungan erat dengan rasa 

dan bau. Susu terasa sedikit manis yang disebabkan oleh 

laktosa, sedangkan rasa asin pada susu berasal dari 

klorida, sitrat dan garam-garam mineral lainnya 

(Susilorini dan Sawitri, 2006). Pengujian susu bertujuan 

agar susu yang diterima dapat bermanfaat saat 

dikonsumsi oleh konsumen. Susu yang lulus dari uji susu 

harus memenuhi Standar Nasional Indonesia untuk susu 

segar baik dari segi fisik, komposisi maupun kualitasnya. 

Uji yang dilakukan adalah uji alkohol, uji berat jenis, uji 

lemak dan uji reduktase (Susilorini dan Sawitri, 2006). 

Batas standar minimal untuk kadar berat jenis dan lemak 

yaitu: berat jenis 1,028 dan untuk kadar lemak 3%, 

sedangkan batas standar minimal koperasi yaitu : berat 

jenis 1,023 dan untuk kadar lemak 3,8%. Uji foremilk (uji 
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pancaran susu pertama) dilakukan dengan mengambil 

satu sampai dua pancaran susu dari tiap puting yang 

diletakkan pada wadah susu kemudian langsung dibuang 

pada lantai yang kering (Sudono dan Rosdiana, 2003). 

Karena susu pada pancaran yang pertama banyak 

mengandung mikroorganisme dan untuk mengetahui 

kenormalan pada susu. Produksi susu sapi perah FH di 

Amerika rata-rata 7.245 kg per laktasi dengan kadar 

lemak 3,65%, sedangkan produksi rata-rata di Indonesia 

10 l/ekor per hari atau kurang lebih 3.050 kg per laktasi 

(Sudono dan Rosdiana, 2003). Menurut Soeharsono 

(2008) Kualitas susu yang tinggi biasanya dilihat dari 

rasa, warna, dan bau dalam keadaan normal dan pada saat 

di saring terlihat bersih. Pada perhitungan mikroba susu 

tidak menunjukkan angka yang tinggi. Namun, yang 

dimaksud dengan normal ternyata berbeda antara 

penilaian yang biasanya dapat dilakukan oleh panelis 

yang sudah terlatih. 

Pemeriksaan kualitas susu di Indonesia dilakukan 

tidak hanya pada susu saja, tetapi juga terhadap 

perusahaan – perusahaan peternakan sapi perah yaitu 

tempat – tempat produk susu. Pengawasan perusahaan 
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tersebut dibagi dalam pengawasan mengenai peralatan 

perusahaan (ember, milk can, kandang, dan sapi-sapi) 

serta pengawasan terhadap pemeliharaannya.  

Pada pemeriksaan susu harus diperhatikan dua hal yaitu:  

1. Keadaan susu  

2. Susunan susu 

Keadaan susu dikatakan buruk, apabila susu kotor, 

mengandung kuman – kuman yang tidak ditemukan di 

dalam susu normal, susu mulai busuk. Susunan susu 

dikatakan buruk, apabila susu dicampur dengan bahan – 

bahan yang biasanya tidak ditemukan pada susu yang 

normal atau susu tidak memenuhi syarat – syarat minimal 

(Saleh, 2004). 

 

2.2.1 Uji Berat Jenis 

 Berat jenis suatu bahan adalah perbandingan 

antara berat bahan tersebut dengan berat air pada volume 

dan suhu yang sama. Berdasarkan batasan ini, maka berat 

jenis tidak bersatuan. Berat jenis susu rata-rata 1,032. 

Berat jenis susu dipengaruhi oleh kadar padatan total dan 

padatan tanpa lemak. Kadar padatan total susu dapat 



14 
 

diketahui dengan adanya berat jenis dan kadar lemaknya. 

Berat jenis susu biasanya ditentukan dengan 

menggunakan laktodensimeter. Laktodensimeter adalah 

hidrometer yang skalanya sudah disesuaikan dengan 

berat jenis susu (Rachmawan, 2001). Prinsip kerja 

laktodensimeter berdasarkan hukum Archimedes, yaitu 

bila setiap benda dimasukkan ke dalam zat cair maka 

benda tersebut akan mendapatkan tekanan ke atas sebesar 

berat cairan yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oleh 

karena itu, bila susu semakin encer maka laktodensimeter 

akan semakin masuk ke dalam susu sehingga berat jenis 

susu semakin rendah dari standar (Soeharsono 2008). 

Jika laktodensimeter dicelupkan dalam susu yang rendah 

berat jenisnya, maka laktodensimeter akan tenggelam 

lebih dalam dibandingkan dengan laktodensimeter yang 

dicelupkan ke dalam susu yang berat jenisnya tinggi 

(Rachmawan, 2001). Berat jenis merupakan berat dari 1 

mol susu yang diukur pada suhu 27,5OC. Alat yang 

digunakan adalah lactodensimeter. Bila pengukurannya 

dilakukan di atas atau di bawah suhu 27,5OC maka 

dikonversikan terlebih dahulu. Setiap 1OC di bawah atau 

di atas suhu tersebut menghasilkan pembacaan skala 
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0,0001 lebih tinggi atau lebih rendah (Susilorini dan 

Sawitri, 2006). 

Untuk mengukur berat jenis susu dapat memakai 

alat yang disebut laktodensimeter yang telah ditera pada 

suhu 27.5
0 

C. Laktodensimeter ada yang telah memakai 

termometer ada pula yang tidak memakai. Untuk 

pengukuran berat jenis air susu, tuangkan 250 cc atau 

500 cc air susu kedalam tabung ukur, kemudian dicatat 

berat jenis dan suhu dari susu tersebut. Setelah itu lihat 

tabel penyesuaian berat jenis susu dari suhu yang tercatat 

tadi pada suhu 27.5
0 

C, karena suhu ini adalah suhu 

kamar rata-rata di Indonesia. Berat jenis susu yang baik 

minimum 1.028. Pengukuran susu hanya dapat dilakukan 

setelah 3 jam dari pemerahan atau bila suhu susu sudah 

terletak antara 20
0
C sampai 30

0
C, karena pada keadaan 

ini susu telah stabil (Saleh, 2004). Laktodensimeter yang 

terakhir ini memberikan hasil yang lebih akurat 

dibandingkan jenis yang pertama (Gambar 1). 

Uji berat jenis harus dilakukan pada suhu kamar 

15,5OC atau 60OF dan bila di bawah atau di atas suhu 

tersebut maka harus dikoreksikan (Soeharsono, 2008). 
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Prosedur uji berat jenis diawali dengan mengaduk susu 

dengan pengaduk, setelah itu sampel diambil dengan 

cangkir dan dimasukkan Laktodensimeter. 

 

    
Meja   Laktodensimeter 

Gambar 1. Laktodensimeter 

 
 Berat jenis susu sebaiknya ditetapkan 3 jam 

setelah pemerahan, hal ini disebabkan oleh perubahan 

kondisi lemak serta gas yang timbul di dalam susu pada 

waktu 3 jam setelah pertama pemerahan. Penetapan lebih 

awal yang telah ditentukan akan menunjukkan hasil berat 

jenis yang lebih kecil. Kadar lemak dapat mempengaruhi 

berat jenis susu, maka sampel harus dipanaskan sampai 

suhu 40OC lalu didinginkan pada suhu 20OC dan diukur 
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dalam gelas ukur. Pemanasan, pendinginan dan 

penuangan harus dilakukan hati-hati agar tidak terjadi 

gelembung udara yang menyebabkan menurunnya 

pembacaan skala. Hasil pengukuran berat jenis dengan 

laktodensimeter yang kurang terendam akan 

menghasilkan pembacaan yang terlalu rendah sehingga 

harus dinetralisasi dengan menggunakan larutan alkali 

(Van den Berg, 1990). 

 

2.2.2 Uji Lemak 

 Kandungan lemak bervariasi antara 3 - 6%  yang 

dalam susu berbentuk globula lemak yang bergaris 

tengah antara 1 – 20 mikron, biasanya dalam setiap 

mililiter susu mengandung kira-kira 3 milyar butiran 

lemak. Sebanyak 98 - 99% lemak susu berbentuk 

trigliserida, yaitu tiga molekul asam lemak yang 

diesterifikasikan terhadap gliserol sedangkan lemak yang 

berbentuk digliserida dan monogliserida masing-masig 

terdapat sekitar 0,5% dan 0,04 %, serta terdapat dalam 

globula lemak 0,2 – 1% fosfolipida. Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa lemak terdapat dalam 2 tempat, yaitu di 
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dalam globula pada membran material dan di dalam 

serum. Sisanya adalah sterol, yang kandungannya 

berkisar antara 0,25 - 0,40%. Butiran lemak cenderung 

memisah dan timbul pada permukaan yang merupakan 

suatu lapisan. Bagian lemak ini disebut krim dan cairan 

susu yang terdapat di bawahnya disebut skim. Bagian 

lemak tersebut dapat terpisah dengan mudah karena berat 

jenisnya kecil. Karena mempunyai luas permukaan yang 

sangat besar, maka reaksi-reaksi kimia mudah sekali 

terjadi dipermukaan perbatasan lemak dengan 

mediumnya (Rachmawan, 2001). 

Lemak susu adalah sumber lemak utama yang 

digunakan oleh mamalia yang baru lahir untuk 

membentuk jaringan lemak pada awal kehidupannya, 

lemak juga mempunyai nilai gizi yang tinggi, dapat 

menentukan bau dan rasa, serta memberikan energi besar 

dari pada protein dan karbohidrat (Susilorini dan Sawitri, 

2006). Lemak juga salah satu komponen mayor susu dan 

variabel terbesar, hal ini dipengaruhi oleh nutrisi dan 

lingkungan yang lebih besar dari pada komponen susu 

lainnya. Kadar lemak akan mengalami penurunan sampai 

pada titik terendah, yaitu pada saat produksi susu 
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mencapai puncaknya kemudian akan mengalami 

peningkatan terus sampai berakhirnya periode laktasi 

(Adiarto, 2012). Untuk mengetahui kadar lemak susu 

dapat digunakan beberapa cara, antara lain dengan 

menggunakan metode Gerber. Lemak susu dalam 

emulsinya berupa globula-globula kecil yang dikelilingi 

oleh lapisan tipis protein yang menyebabkan emulsi ini 

menjadi stabil. Zat kimia yang digunakan dalam analisis 

kadar lemak adalah 92% asam sulfat dan Amyl alkohol. 

Penggunaan asam sulfat pada metode Gerber berperan 

untuk merusak lapisan tipis protein sehingga lemak dapat 

terpisah, lalu naik ke permukaan karena berat jenisnya 

lebih kecil dibandingkan dengan bahan penyusun susu 

lainnya. Asam ini juga memudahkan pemisahan lemak 

pada proses sentrifuge dengan bahan yang berat jenisnya 

lebih besar, sehingga akan berada di tepi (Susilorini dan 

Sawitri, 2006). Kasein dan bahan organik dihancurkan 

dengan asam sulfat pekat, namun pada konsentrasi asam 

sulfat tertentu hanya mampu menghancurkan kasein, 

sedangkan lemak susu tetap sebagai suspensi dalam asam 

berat yang dapat dipisahkan dengan sentrifuge. Biasanya 
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dengan menambah sedikit Amyl alkohol dapat membantu 

memisahkan lemak pada susu. 

Susunan lemak susu terdiri dari lemak majemuk, 

merupakan lemak murni dan terdiri dari 3 molekul asam 

lemak terikat pada suatu molekul glycerine. Lemak asam 

susu terdiri dari campuran beberapa asam lemak antara 

lain :  

a. Lemak sederhana yang memiliki asam lemak sama  

b. Lemak campuran yang terdiri dari beberapa macam 

lemak terikat pada glyserine  

Asam lemak yang terdapat di dalam susu terdiri 

dari 2 golongan yaitu asam lemak yang dapat larut 

(butyric, caproic,caprilic dan capric ) serta asam lemak 

yang tak dapat larut (leuric, myristic, palmitic dan oleic). 

Besar kecilnya butir lemak ditentukan oleh kadar air 

yang ada didalamnya. Makin banyak air maka makin 

besar globuler dan keadaan ini dikhawatirkan akan 

menjadi pecah. Bila globuler pecah maka susu disebut 

pecah. Susu yang pecah tidak dapat dipisahkan lagi 

krimnya, dan tidak dapat dijadikan sebagai bahan 

makanan. Globuler susu mudah menyerap bau dari 
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sekitarnya, oleh karena itu jangan simpan susu pada 

tempat yang berbau tajam (Saleh, 2004). 

 Prosedur uji lemak diawali dengan memasukkan 

10 ml asam sulfat ke dalam butyrometer. Tahap 

selanjutnya yaitu penambahan 10,75 ml susu ke dinding 

tabung butyrometer secara perlahan-lahan. Setelah itu 1 

ml Amyl akohol dimasukkan ke dalam butyrometer lalu 

ditutup dengan penutup karet. Butyrometer lalu di 

homogenisasikan secara hati-hati. Langkah selanjutnya 

yaitu butyrometer dimasukkan ke dalam sentrifuge dan 

diputar dengan kecepatan 1200 rpm selama 5 menit. 

Tahap terakhir dalam pengujian kadar lemak susu adalah 

dengan pembacaan kadar lemak (Gambar 2). Pembacaan 

kadar lemak harus dilakukan dengan mata tegak lurus 

dengan skala yang ditunjukkan butyrometer. Tutup karet 

dapat sedikit ditekan ke atas untuk membantu pembacaan 

skala  lemak. 
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Kadar lemak   Butirometer 

Gambar 2. Uji Kadar Lemak 

 

2.2.3 Uji Reduktase 

 Uji ini dikenal juga sebagai uji reduksi Methylene 

Blue Reduction Test. Pengujian ini adalah untuk menilai 

mutu susu berdasarkan jumlah bakteri dalam susu. Dalam 

uji ini digunakan Methylene blue yang menjadi tidak 

berwarna karena direduksi oleh enzim reduktase 

(Rachmawan, 2001). Enzim reduktase yang dapat 

mereduksi Methylene blue dalam susu dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu yang berasal dari sel yang terdapat dalam 

susu segar dan yang berasal dari bakteri. Reduktase dari 

sel dapat mereduksi Methylene blue secara cepat dengan 
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adanya formaldehida. Sebaiknya, reduktase dari bakteri 

mereduksi Methylene blue tanpa adanya formaldehida 

(Rachmawan, 2001). 

Uji reduktase dilakukan untuk menilai kualitas 

bakteriologis susu. Konsep dasar uji reduktase adalah 

pewarna Methylene blue akan menyebabkan warna biru 

pada susu. Warna biru pada susu akan semakin berkurang 

sebagai akibat pertumbuhan bakteri yang menyerap 

oksigen dari pewarna. Hal ini menyebabkan warna biru 

akan menghilang dari susu (Susilorini dan Sawitri, 2006). 

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam uji reduktase 

adalah tabung reaksi, waterbath, pipet, dan larutan 

Methylene blue. Prosedur uji reduktase diawali dengan 

pengisian 10 ml susu dan 0,25 ml larutan Methylene blue 

ke dalam tabung reaksi yang bersih lalu dihomogenkan. 

Langkah selanjutnya adalah inkubasi susu yang dicampur 

Methylene blue di dalam waterbath dengan suhu 38
0
C 

(Gambar 3).  
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Waterbath  Tabung reaksi yang telah  

berisi Methylene blue dan susu 

Gambar 3. Uji Reduktase 

 
Susu yang diamati tunggu sampai berubah warna menjadi 

warna susu kembali (Tabel 2). 

Tabel 2. Asumsi nilai pada angka reduktase 

Kualitas Waktu (jam) Perkiraan jumlah 
bakteri 

Baik > 8 < 500.000 
Cukup baik 6 – 8  1.000.000 – 4.000.000 
Kurang baik 2 – 6 4.000.000 – 20.000.000 
Rendah / jelek < 2 > 20.000.000 
Sumber: Susilorini dan Sawitri, 2006 

 
Pada tiap susu segar memiliki jumlah mikroba 

masing-masing, ini dikarenakan proses penanganan susu 
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yang kurang maksimal. Terdapat 4 kategori untuk tiap 

susu yang memiliki jumlah mikrobanya susu dikatakan 

baik yaitu memiliki jumlah mikroba < 500.000 dengan 

uji reduktase membutuhkan waktu selama > 8 jam, susu 

dikatakan cukup baik yaitu memiliki jumlah mikroba 

antara 1.000.000 – 4.000.000 dengan uji reduktase 

membutuhkan waktu antara 6 – 8 jam, susu dikatakan 

kurang baik yaitu memiliki jumlah mikroba antara 

4.000.000 – 20.000.000 dengan uji reduktase 

membutuhkan waktu antara 2 – 6 jam, susu dikatakan 

jelek atau rendah yaitu memiliki jumlah mikroba > 

20.000.000 dengan uji reduktase membutuhkan waktu 

selama < 2 jam (Susilorini dan Sawitri, 2006). 

 

2.3 Produksi Susu 

 Produksi susu sapi perah diukur berdasarkan 

volume yang dihasilkan dari pemerahan. Volume susu 

yang disetor dipengaruhi oleh volume produksi susu pada 

tiap pemerahan. Volume susu yang didapatkan dari sapi 

FH di Indonesia adalah 3.660 l/ laktasi atau selama 10 

bulan (Sudono dan Rosdiana 2003). Produksi susu akan 
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mengalami jumlah yang paling tinggi terjadi ketika 

ternak sudah mencapai pertumbuhan tubuh yang 

maksimal yaitu pada umur 5 – 6 tahun (Adiarto, 2012). 

 Produksi susu sapi perah selalu akan mengikuti 

suatu penampilan yang semakin meningkat dengan 

bertambahnya umur sapi, pada (Gambar 4) 

memperlihatkan  kurva produksi susu pada laktasi ke satu 

akan meningkat terus sampai pada laktasi yang ke tiga. 

 

 
Gambar 4. Kurva produksi setiap periode laktasi sapi 

perah (Widodo, 2008) 
 

Umumnya setelah laktasi ke-tiga produksi susu 

akan menurun terus setiap tahunnya sampai dengan 

laktasi yang ke tujuh (terendah), sama halnya dengan 
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bulan laktasi pada bulan laktasi ke satu akan mengalami 

peningkatan sampai pada bulan laktasi yang ke tiga. 

Setelah pada bulan laktasi ke tiga maka produksi susu 

segar akan mengalami penurunan perlahan-lahan sampai 

pada bulan laktasinya yang terakhir (Widodo, 2008). 

Produksi susu akan meningkatkan seiring dengan 

pertambahan umur sapi perah. Produksi susu meningkat 

pada laktasi ke 3, 4, dan 5 (umur 6-8 tahun) sedangkan 

kadar lemak akan meningkat pada laktasi ke 1, 3 dan 4 

(Damadjati, 2008). Susilorini dan Sawitri (2006) 

menyatakan bahwa umur sapi menentukan jumlah 

produksi susunya. Martini (2008) menyatakan bahwa 

umur beranak pertama sapi FH berpengaruh terhadap 

produksi susu. Produksi susu sapi perah FH di Amerika 

rata-rata 7.245 kg per laktasi dengan kadar lemak 3,65%, 

sedangkan produksi rata-rata di Indonesia 10 l/ekor/hari 

(Sudono dan Rosdiana, 2003).  
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Gambar 5. Persistensi Produksi Susu (Firman, 2010) 

 

Pada periode laktasi pertama sebaiknya memiliki 

jumlah produksi susu yang tinggi, karena jika pada 

periode laktasi pertama memiliki jumlah produksi yang 

tinggi maka akan bisa mempengaruhi jumlah produksi 

susu pada periode laktasinya yang ke dua dan yang ke 

tiga (Firman, 2010).  
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Gambar 6. Grafik Hubungan Antara Produksi  

 Susu dan Kualitas Susu (Adiarto, 2012) 
 

Pada saat awal laktasi produksi susu meningkat 

mencapai puncaknya pada minggu 3 – 5, kemudian 

menurun secara perlahan-lahan sampai berakhir periode 

laktasi. Sebaliknya kadar lemak pada susu akan menurun 

terus sampai pada titik terendah yaitu saat produksi susu 

mencapai puncaknya kemudian meningkat terus sampai 

berakhir periode laktasinya (Adiarto, 2012). Menurut 

Sudono dan Rosdiana (2003) produksi susu seekor sapi 

pada umumnya diawali dengan jumlah yang relatif 

rendah, kemudian sedikit demi sedikit meningkat naik 

sampai bulan kedua dan mencapai puncaknya pada bulan 
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ketiga. Setelah melewati bulan ketiga produksi mulai 

menurun sampai masa kering. Menurunnya produksi susu 

dalam masa laktasi ini akan diikuti dengan peningkatan 

kadar lemak di dalam susu. Menurut Sutardi dan Djohari 

(1979), produksi air susu erat hubungannya dengan umur 

atau seringnya beranak. Produksi akan naik sampai umur 

6 tahun. Rendahnya produksi sapi muda kemungkinan 

karena sebagian besar makanan dipakai untuk 

pertumbuhan. Penurunan produksi yang terlalu dini 

disebabkan selang kelahiran terlalu panjang dan 

kemungkinan kurang gizi pada masa pertumbuhan, 

sehingga umur beranak pertama kali terlalu tua. 

 

2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas dan  

       Produksi Susu 

 Kualitas pada susu segar sapi perah berlawanan 

dengan jumlah produksi yang dihasilkan pada saat 

pemerahan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan 

perubahan kualitas susu yaitu genetik, lama laktasi, berat 

tubuh, umur sapi, calving interval, dan frekuensi 

pemerahan. Produksi dan kualitas susu adalah hasil yang 
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sangat berhubungan antara sapi dengan lingkungannya 

(Makin, 2011). 

 
2.4.1 Faktor Fisiologis 

2.4.1.1 Genetik 

 Setiap bangsa sapi mempunyai sifat yang 

berbeda-beda dalam menghasilkan susu, kadar lemak dan 

warna susu. Jumlah susu yang dihasilkan bangsa sapi FH 

tertinggi jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa sapi 

perah lainnya, baik di daerah beriklim sedang maupun di 

daerah tropis (Selly, 2010). Perbedaan genetik bangsa-

bangsa sapi mempengaruhi akan kualitas dan produksi 

susu, akan tetapi perbedaan diantara individu-individu 

dalam satu bangsa sapi lebih besar dibandingkan dengan 

perbedaan antar bangsa sapi. Sebagai contoh pada sapi 

Holstein yang menghasilkan susu dengan kadar lemak 

lebih dari 5% dan ada pula sapi Jersey yang 

menghasilkan lemak susu lebih rendah dari rata-rata sapi 

Holstein (Makin, 2011). Diameter butir lemak susu 

berkisar antara 1-10 mikron. Guernsey mempunyai 

partikel lemak yang terbesar sedangkan Holstein dan 

Ansyire yang terkecil. Secara umum dapat dikatakan 
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bahwa persentase lemak susu merupakan diameter 

partikel lemak (Makin, 2011). 

 
2.4.1.2 Lama Laktasi 

 Masa laktasi adalah masa sapi sedang 

menghasilkan susu yakni selama 10 bulan antara saat 

beranak dan masa kering. Produksi susu perhari mulai 

menurun setelah bulan laktasi kedua (Selly, 2010). 

Sedangkan kadar lemak susu mulai menurun pada satu 

sampai dua bulan setelah beranak. Tiga sampai empat 

bulan laktasi kadar lemak relatif konstan, kemudian pada 

akhir laktasi kadar lemak susu akan sedikit meningkat 

(Makin, 2011). 

 
2.4.1.3 Berat Tubuh 

 Sapi-sapi yang memiliki badan yang besar akan 

menghasilkan susu yang lebih banyak dibandingkan 

dengan sapi-sapi yang berbadan kecil meskipun bangsa 

dan umurnya sama. Hal ini disebabkan sapi yang 

memiliki badannya besar akan makan lebih banyak 

sehingga menghasilkan susu yang lebih banyak (Selly, 

2010). Makin (2011) menyatakan bahwa adanya korelasi 
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positif antara berat tubuh dengan produksi susu dari 

bangsa yang sama. Hal ini dapat diartikan bahwa sapi 

yang memiliki badan besar akan mengkonsumsi pakan 

lebih banyak dan memiliki ukuran ambing lebih besar 

sehingga akan mampu menghasilkan susu lebih banyak 

dibandingkan dengan sapi yang memiliki badan yang 

lebih kecil. Soeharsono (2008) juga menyatakan bahwa 

secara umum sapi yang memiliki berat tubuh yang besar 

akan menghasilkan lebih banyak susu dari pada sapi yang 

berat tubuhnya kecil, sekalipun susu yang dihasilkan 

tidak berhubungan langsung secara proposional dengan 

bobot badan sapi. 

 
2.4.1.4 Umur Sapi 

 Puncak prestasi produksi susu seekor sapi dicapai 

ketika berumur antara 7-8 tahun. Sapi-sapi muda di 

bawah umur tersebut produksinya masih rendah karena 

dalam proses pertumbuhan. Sebaliknya setelah umur 

tersebut produksi mulai turun karena umurnya mulai tua. 

Produksi turun sedikit demi sedikit sampai mencapai 

umurnya 10-12 tahun. Penurunan produksi selain 

disebabkan oleh umur ternak yang mulai menua juga 
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karena kelenjar-kelenjar susu mulai menurun 

aktivitasnya. Penurunan produksi setelah umur 8 tahun 

lebih sedikit dibandingkan dengan sapi yang mencapai 

puncak produksi sebelum waktunya (Makin, 2011).  

Sapi perah laktasi menghasilkan susu 25% lebih 

banyak dibandingkan dengan dara yang berumur 2 tahun. 

Peningkatan berat tubuh akan menaikkan produksi 

sebanyak 5%. Sisanya  yang berkisar 20% merupakan 

hasil dari perkembangan ambing pada waktu bunting. 

Sapi-sapi yang beranak pada umur yang lebih tua yaitu 

dua tahun, akan menghasilkan susu yang lebih banyak 

dibandingkan dengan sapi-sapi yang beranak pada umur 

muda. Produksi susu akan terus meningkat dengan 

bertambahnya umur sapi hingga umur enam tahun. 

Setelah umur enam tahun produksi susu akan menurun 

sedikit demi sedikit, sampai sapi berumur 11 tahun. Hal 

ini disebabkan kondisi tubuh yang telah menurun dan 

umur ternak telah tua (Selly, 2010). 

Pada umumnya sapi berumur 5 – 6 tahun sudah 

mempunyai produksi susu yang tinggi tetapi hasil 

maksimum akan dicapai pada umur 8 – 10 tahun. Umur 

ternak erat kaitannya dengan periode laktasi. Pada 
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periode permulaan produksi susu tinggi tetapi pada masa-

masa akhir laktasi produksi susu menurun. Selama 

periode laktasi kandungan protein secara umum 

mengalami kenaikan, sedangkan kandungan lemaknya 

mula-mula menurun sampai bulan ketiga laktasi 

kemudian naik lagi (Saleh, 2004). 

 
2.4.1.5 Calving Interval 

 Calving interval yang ideal adalah antara 12 

sampai 14 bulan. Kurang dari 12 bulan akan 

mengakibatkan produksi menurun sebesar 3,7% sampai 

9%. Sedangkan jika terlalu lama, lebih dari 14 bulan 

misalnya 15 bulan maka jumlah produksi memang ada 

kenaikan sekitar 3%, akan tetapi bila diperhitungkan 

secara ekonomis semakin rugi karena membutuhkan 

waktu yang lebih lama (Makin, 2011). Selang beranak 

yang optimal adalah satu tahun, jika selang beranak 

diperpendek akan menurunkan produksi susu sebesar 3,5 

hingga sembilan persen pada laktasi yang sedang berjalan 

(Selly, 2010). 
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2.4.1.6 Masa Kering 

 Diantara laktasi sapi harus diberikan masa 

istirahat 6 – 8 minggu, jika masa kering lebih panjang 

atau lebih singkat maka akan mereduksi produksi susu. 

Cara terbaik mengeringkan sapi adalah dengan 

memberikan hanya butiran dan mengurangi pemberian 

air pada beberapa hari sebelum masa kering dimulai, 

kemudian secara mendadak menghentikan pemerahan 

kira-kira 60 hari setelah dan sebelum beranak. Setelah 

pemerahan dihentikan tekanan intramammae meningkat 

dan menghalangi produksi susu selanjutnya (Makin, 

2011). Produksi susu pada laktasi kedua dan berikutnya 

dipengaruhi oleh lamanya masa kering sebelumnya. 

Setiap sapi betina, produksi susu akan naik dengan 

bertambahnya masa kering sampai tujuh hingga delapan 

minggu (Selly, 2010). 

 
2.4.1.7 Berahi 

 Sewaktu berahi terjadi perubahan-perubahan 

fisiologis di dalam tubuh sapi, sering gelisah, dan nafsu 

makan berkurang. Berahi kadang-kadang menurunkan 

produksi susu, tetapi bukti dari percobaan ini 
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menunjukkan hasil yang tidak tetap. Jumlah produksi 

susu yang tinggi terjadi pada saat berahi, setelah beranak 

jumlah produksi susu sering mengalami penurunan 

(Makin, 2011). Saat sapi mengalami berahi akan terjadi 

perubahan-perubahan faali yang mempengaruhi produksi 

dan kualitas susu yang dihasilkan. Sapi akan 

menunjukkan gejala gelisah, mudah terkejut sehingga 

tidak mau makan dan produksi susu akan menurun 

(Selly, 2010). Biasanya sapi yang sedang berahi produksi 

susunya menurun akibat pengaruh hormon (Sudono dan 

Rosdiana, 2003) 

 

2.4.2 Faktor Lingkungan 

2.4.2.1 Pakan Ternak 

 Konsumsi hijauan untuk seekor sapi perah 

dewasa adalah 10% dari berat badan, sedangkan 

pemberian konsentrat 1 – 1,5% dari berat badan per 

harinya (Sudono, 2003). Pemberian pakan yang tidak 

teratur dan cukup pada sapi perah akan mengakibatkan 

penurunan produksi dan kualitas pada susu karena tidak 

stabilnya pH. Variasi dalam produksi susu pada beberapa 

peternakan sapi perah disebabkan perbedaan pada tata 
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laksana pemberian pakan. Pakan yang terlalu banyak 

konsentrat akan menyebabkan kadar lemak yang 

terkandung dalam susu rendah, sedangkan pakan yang 

terlalu banyak berupa hijauan menyebabkan kadar lemak 

susu tinggi karena lemak susu tergantung dari kandungan 

serat kasar yang terdapat dalam pakan (Selly, 2010). 

Semakin baik kualitas hijauan, efek penggunaan dan 

penambahan jumlah konsentrat akan semakin bertambah 

yang ditunjukkan dengan peningkatan produksi susu 

(Suryahadi, 1997). 

 
2.4.2.2 Periode Kering 

 Masa kering yang dibutuhkan sapi perah selama 6 

– 8 minggu sebelum beranak. Masa ini berguna untuk 

mempengaruhi kondisi tubuh dalam regenerasi sel-sel 

kelenjar susu sapi dengan masa kering 50 – 59 hari akan 

menghasilkan lebih banyak pada periode laktasi 

berikutnya dibandingkan dengan sapi yang masa 

keringnya 40 – 49 hari (Suaemansyah, 2011). Sudono 

(2003) menyatakan bahwa produksi susu pada laktasi 

kedua dan berikutnya dipengaruhi oleh lamanya masa 

kering yang sebelumnya. Pada setiap individu sapi perah 
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betina, produksi susu akan naik dengan bertambahnya 

masa kering sampai 7 – 8 minggu. Meskipun demikian 

dengan masa kering yang lebih lama produksi susu tidak 

akan bertambah.  

 
2.4.2.3 Suhu 

 Suhu merupakan faktor terpenting dalam 

pemeliharaan sapi perah dalam klimatologi selain angin, 

radiasi panas, pencahayaan dan kelembabannya. Menurut 

Sudono (2003) suhu ideal untuk pemerahan sapi perah 

FH adalah sekitar antara 15 – 20 OC. Suaemansyah 

(2011) menyatakan bahwa suhu ideal untuk budidaya 

ternak sapi perah FH adalah dengan suhu rata-rata 

dibawah 30OC. Makin (2011) menyatakan bahwa 

temperatur yang tinggi lebih sering mereduksi produksi 

susu dari pada kadar lemak, dimana kadar lemak susu ini 

sedikit meningkat. Hal lainnya juga adalah peningkatan 

kandungan chlorida serta penurunan kandungan protein 

dan laktosa. Bila temperatur di bawah optimal maka 

kadar lemak dan bahan kering tanpa lemak akan 

meningkat. 
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2.4.2.4 Frekuensi Pemerahan 

 Umumnya sapi diperah dua kali sehari yaitu pagi 

dan sore hari. Pemerahan yang dilakukan lebih dari dua 

kali sehari biasanya dilakukan terhadap sapi-sapi yang 

berproduksi tinggi. Untuk sapi yang berproduksi 20 liter 

per hari dapat diperah tiga kali sehari, sedangkan sapi 

yang berproduksi 25 liter per hari atau lebih dapat 

diperah empat kali sehari (Selly, 2010). Bagi sapi-sapi 

yang diperah 2 kali sehari, susu yang diperah sore hari 

menunjukkan kadar lemak lebih tinggi dari pada 

pemerahan pagi hari. Bila diperah 4 kali sehari maka 

kadar lemak akan tinggi pada pemerahan besok paginya 

pada pemerahan yang pertama. Frekuensi pemerahan ini 

mempengaruhi produksi susu yang dihasilkan (Makin, 

2011). Menurut Sudono (2003) pemerahan yang 

dilakukan 3 kali sehari dengan jarak waktu pemerahan 

yang sama dengan cara ini akan memperoleh hasil 10 – 

20% lebih banyak produksi susunya dari pada pemerahan 

yang dilakukan 2 kali. Pengaruh frekuensi pemerahan 

terhadap produksi susu (Tabel 3). Penambahan frekuensi 

pemerahan bergantung pada kemampuan produksi susu 

setiap ekor sapi perah (Soeharsono 2008). 
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Tabel 3. Pengaruh frekuensi pemerahan terhadap 

produksi susu. 

Umur Produksi susu dengan 
3 kali pemerahan/hari 

Produksi susu dengan 
4 kali pemerahan/hari 

2 Tahun 20% lebih tinggi 
dibanding dengan 2 
kali pemerahan 

35% lebih tinggi 
dibanding dengan 2 
kali pemerahan 

3 Tahun 17% lebih tinggi 
dibanding dengan 2 
kali pemerahan 

30% lebih tinggi 
dibanding dengan 2 
kali pemerahan 

4 Tahun 15% lebih tinggi 
dibanding dengan 2 
kali pemerahan 

26% lebih tinggi 
dibanding dengan 2 
kali pemerahan 

Sumber: Makin, 2011 
 Pada tabel 3 memperlihatkan bahwa sapi yang 
sering diperah maka produksi susunya lebih banyak dari 
pada sapi yang jarang diperah. 
 

2.5 Periode Laktasi 

 Masa laktasi adalah masa sapi sedang 

berproduksi, sapi mulai berproduksi setelah beranak. 

Kira-kira setengah jam setelah sapi itu beranak, produksi 

susu sudah keluar. Saat itulah disebut masa laktasi 

dimulai. Namun sampai dengan 4-5 hari yang pertama 

produksi susu tersebut masih berupa kolostrum yang 
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tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Sebaiknya 

kolostrum tersebut diberikan untuk pedet, karena 

kandungan zat-zat yang terdapat pada kolostrum sangat 

sesuai untuk pertumbuhan dan kehidupan awalnya. Masa 

laktasi adalah masa sapi sedang menghasilkan susu, 

yakni selama 10 bulan antara saat beranak dan masa 

kering. Produksi susu per hari mulai menurun setelah 

laktasi dua bulan. Demikian pula kadar lemak susunya, 

mulai menurun setelah 1-2 bulan masa laktasi. Dari 2-3 

bulan masa laktasi, kadar lemak susu mulai konstan 

kemudian naik sedikit demi sedikit (Sudono, 2003).  

Produksi seekor sapi dipengaruhi oleh 

lingkungan, genetik serta interaksi antara genetik dan 

lingkungan. Rata-rata produksi susu 70-80% dipengaruhi 

lingkungan dan 20-30% genetik. Laktasi pertama seekor 

sapi adalah hal yang penting, dari sejumlah penelitian 

menunjukkan bahwa sapi yang mempunyai produksi 

pertama tinggi maka sapi tersebut cenderung memiliki 

masa produksi yang lebih panjang dan total produksi 

yang lebih tinggi (Makin, 2011). Produksi susu sapi 

perah per laktasi akan meningkat terus sampai dengan 

laktasi yang ke 4 atau pada umur 6 tahun, apabila sapi 
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perah itu pada umur 2 tahun sudah melahirkan (laktasi 

pertama). Setelah sapi perah itu berumur 8 tahun 

produksi susu per laktasi sudah mulai menurun 

(Suaemansyah, 2011). 

 Sepanjang hidup seekor sapi perah mengalami 

beberapa kali masa produksi. Dalam tiap masa produksi 

terbagi dalam beberapa periode yaitu periode persiapan 

kawin service period, periode kebuntingan gestation 

period, periode kering dry period dan periode laktasi 

lactation period. Keseluruhan periode tersebut berada 

dalam satu kurun waktu dari sejak beranak sampai ke 

beranak kembali yang disebut dengan nama calving 

interval. Pada saat beranak produksi susu mulai pada 

tingkat yang relatif tinggi, dan jumlah yang disekresikan 

terus meningkat kira-kira 3-6 minggu (Saleh, 2004). Sapi 

yang berproduksi lebih tinggi dari biasanya memerlukan 

waktu yang lebih lama dibanding dengan sapi produksi 

rendah untuk dapat mencapai produksi puncak. Setelah 

produksi puncak dicapai, produksi susu biasanya turun. 

Tingkat penurunannya biasanya lebih banyak dibanding 

dengan sapi yang telah bunting, produksi tiap bulan 

adalah kira-kira 94-96% dari produksi bulanan. 
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Persentase lemak dalam air susu menurun selama 2-3 

bulan laktasi pertama dan naik bila total produksi 

menurun. Konsentrasi laktosa dan mineral meningkat 

selama masa ini, kebanyakan peningkatan dalam 

komponen bahan kering tanpa lemak susu dihubungkan 

dengan tingkat pengembangan kebuntingan dari pada 

tingkat laktasi (Makin, 2011). 

 

2.6 Kebutuhan Zat Pakan Sapi Perah 

Nutrien di dalam tubuh digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan, 

produksi susu dan untuk perkembangan fetus (Mortenson 

dan Joergenson, 1974). Kondisi tubuh dan produksi susu 

yang optimum dapat dipertahankan dengan pemberian 

pakan yang sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan sapi 

perah akan nutrien tergantung pada bobot sapi dan 

tingkat produksi susunya (Sutardi dan Djohari, 1981). 

Alokasi nutrien pada sapi perah laktasi ada 3 tahap, yaitu: 

(1) selama masa laktasi pertama dan kedua produksi susu 

berhubungan dengan umur beranak, (2) pada laktasi 

ketiga, produksi susu tidak dipengaruhi oleh umur 

beranak, (3) pada laktasi berikutnya, sapi telah melewati 
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bobot badan dan produksi susu maksimum (Schmidt and 

Van Vleck, 1971). 

Bulan laktasi dapat dijadikan tolok ukur 

kebutuhan akan nutrien khusunya untuk pertumbuhan 

(Sutardi dan Djohari, 1979). Pada bulan laktasi kesatu 

selera makan yang rendah akan mengakibatkan konsumsi 

yang rendah, tetapi produksinya tinggi. Sebaliknya pada 

laktasi ketiga, sapi mencapai puncak konsumsi sehingga 

diperlukan makanan yang lebih tinggi. Pada bulan laktasi 

kelima sampai ketujuh, bobot sapi dan produksinya tidak 

dapat menggambarkan kebutuhan akan makanan. Hal ini 

disebabkan karena makanan banyak digunakan untuk 

pemulihan kondisi tubuh (Toharmat, 1982). Jumlah 

beranak dan potensi produksi merupakan beberapa faktor 

yang harus dipertimbangkan karena mempengaruhi 

efisiensi pemberian pakan. Perbedaan potensi produksi 

susu menunjukkan perbedaan pembagian masukan energi 

terhadap produksi susu dan penambahan bobot sapi. 

Semakin bertambahnya bulan laktasi, tambahan 

kebutuhan TDN dan PK untuk kebutuhan hidup pokok 

per kg air susu yang dihasilkan semakin meningkat. 
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Sedangkan dengan bertambahnya umur, kebutuhan TDN 

dan PK cenderung menurun (Suparwi, 1990). 


