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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan salah satu produk yang 

dihasilkan oleh sapi perah. Susu diproduksi oleh induk 

sapi perah yang setelah beranak, susu sapi mengandung 

banyak vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia 

diantaranya ada lemak, protein, karbohidrat, vitamin dan 

mineral. Lemak memiliki peran penting pada susu sapi 

perah, periode laktasi yang berbeda baik kadar lemak 

maupun jumlah produksinya dapat berubah-ubah 

tergantung pada periode laktasinya, produksi susu 

meningkat pada laktasi ke tiga, empat, dan lima 

sedangkan kadar lemak akan meningkat pada laktasi ke 

satu, tiga dan empat (Djamawati, 2008). 

Susu merupakan hasil sekresi dari mamalia, susu 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu produksi dan kualitas 

susu segar. Kualitas susu ditentukan oleh tiga macam 

syarat yaitu fisika-kimia dan bakteri, syarat ini sangat 

berhubungan dengan rasa dan bau pada susu segar. Sifat 
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fisik pada susu yaitu dengan menguji rasa, warna dan bau 

pada susu segar. Susu yang terasa sedikit manis 

disebabkan oleh laktosa, sedangkan pada rasa asin pada 

susu berasal dari klorida, sitrat dan garam-garam mineral 

lainnya (Susilorini dan Sawitri, 2006).Warna pada susu 

memiliki warna putih kekuningan dikarenakan adanya 

kandungan lemak pada susu segar. Sifat kimia pada susu 

yaitu dengan menguji kadar lemak dan berat jenis pada 

susu segar. Tingkat kualitas susu segar dipengaruhi oleh 

kandungan-kandungan yang terdapat pada susu dan 

tingkat kebersihan susu segar terhadap mikroba. 

Penelitian mengenai produksi dan kualitas susu 

sapi perah FH pada berbagai periode laktasi dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah umur beranak pertama sampai 

ketiga akan berpengaruh terhadap produksi susu. Sapi 

dengan periode laktasi pertama sampai yang ketiga 

umumnya mempunyai kurva produksi susu yang relatif 

lebih tinggi dibandingkan periode laktasi berikutnya 

(Martini, 2008). 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. Dari sejumlah penelitian 
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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 akan meningkatkan seiring dengan 

pertambahan umur sapi perah. Susilorini dan Sawitri 

(2006) menyatakan bahwa umur sapi menentukan 

produksi susu yang dihasilkan. Sapi laktasi pertama yang 

berumur 2 tahun menghasilkan 75% susu dari total 

produksi susu sapi dewasa. Sapi laktasi kedua yang 

berumur 3 tahun menghasilkan 85% susu dari total 

produksi susu sapi dewasa. Sapi laktasi ketiga yang 

berumur 4 tahun menghasilkan 92% susu dari total 

produksi susu sapi dewasa. Martini (2008) menyatakan 

bahwa umur beranak pertama sapi FH sangat 

berpengaruh terhadap produksi susu segar. Umur beranak 

pertama dengan produksi susu laktasi pertama optimum 

dicapai pada umur antara 26 – 28 bulan. Variasi terbesar 

komposisi susu terjadi pada kadar lemak, kandungan 

lemak susu terus menurun sampai 3–4 bulan laktasi  

kemudian relatif konstan. Kadar lemak susu sedikit 

meningkat  pada akhir laktasi. Produksi susu dimulai 
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dengan jumlah relative tinggi dan  terus meningkat 

hingga 2–3 bulan laktasi. Setelah itu, produksi susu 

menurun perlahan-lahan. Lemak susu dan bahan kering 

tanpa lemak menurun sebanyak 0,2–0,4 % antara laktasi 

kesatu dan kelima (Susilorini dan Sawitri, 2006). 

 

1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang muncul adalah:  

1. Bagaimanakah produksi dan kualitas susu segar 

pada berbagai periode laktasi.  

2. Perbedaan umur menyebabkan produksi dan 

kualitas susu yang berbeda. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
 Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan 

produksi dan kualitas susu pada periode laktasi yang 

berbeda. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan pertimbangan bagi perusahaan dalam 
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mencapai kualitas dan kuantitas susu segar yang optimal 

serta sebagai acuan bagi perusahaan untuk memanfaatkan 

produksi susu segar pada periode laktasi yang 

menghasilkan kualitas dan kuantitas susu segar yang 

maksimal. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 Pada pengamatan sebanyak 27 ekor sapi perah 

Frisian Holstein (FH) yang dilihat dari periode laktasi 

Sapi Perah FH 

Periode Laktasi 

Produksi Susu 
Segar 

Kualitas Susu 
Segar 
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dengan jumlah periode laktasi sebanyak 3 (periode 

laktasi 1, periode laktasi 2 dan periode laktasi 3). Dari 

tiap jumlah sampel ukur jumlah produksi susu, uji berat 

jenis, dan uji kadar lemaknya. 

Produksi susu sapi perah selalu akan mengikuti 

suatu penampilan yang semakin meningkat dengan 

tambahnya umur sapi. Dengan kata lain, produksi susu 

pada laktasi ke satu akan memperlihatkan peningkatan 

terus sampai pada laktasi yang ke tiga. Umumnya setelah 

laktasi ke tiga produksi susu akan menurun terus setiap 

tahunnya sampai dengan laktasi yang ke tujuh (terendah) 

(Suaemansyah, 2011). 

 

1.6 Hipotesis 
 Terdapat pengaruh periode laktasi ke satu sampai 

ke tiga terhadap produksi dan kualitas susu (berat jenis 

dan kadar lemak). 


