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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang 
terletak pada bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa 
Timur. Posisi koordinat Kabupaten Malang ditinjau dari posisi 
koordinat Bujur dan Lintang berada pada posisi 120 17’ 10,9”-
1120 57’ 0,0” BT dan 70 44’ 55,11” – 80 26’ 34,45” LS. 
Dengan luas wilayah sekitar 3.238,26 km2.  Kondisi topografi 
Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang 
dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau 
daerah lembah pada ketinggian 250-500 m diatas permukaan 
laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten 
Malang. Kecamatan Kepanjen luasnya 355,55 km2 dengan 
curah rataan adalah 2300 mm/tahun dan mempunyai suhu rata-
rata 26°C - 28°C. Rata-rata ketinggian dari atas permukaan 
laut adalah 200 m dan merupakan daerah dataran rendah yang 
sistem pertaniannya menggunakan sistem irigasi (Anonimous, 
2002). Hal ini menunjukkan bahwa lokasi penelitian yang 
terdapat kecamatan Kepanjen cukup baik untuk 
pengembangan ternak, dan diharapkan dapat menjadi sumber 
produksi susu sapi perah yang mempunyai ketinggian 
sekurang-kurangnya 800 m di atas permukaan laut dengan 
temperatur rataan 18,3oC dan kelembaban 55% (Williamson 
dan Payne, 1992), 

Sapi perah yang dipelihara peternak di lokasi 
penelitian sebagian besar diberikan pakan hijauan berupa 
rumput gajah  sedangkan pakan tambahan yang diberikan 
berupa campuran gamblong, kulit kedelai dan bungkil kacang 
kedelai. Pakan diberikan sebanyak dua kali dalam sehari baik 
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hijauan dan pakan tambahan. Menurut Sodiq dan Abidin 
(2007), pakan ternak perah secara umum terbagi atas dua 
kategori yaitu hijauan dan konsentrat. Hijauan yang biasa 
diberikan biasanya yang bersifat bulky, tinggi serat dan relatif 
rendah kandungan energinya, seperti rumput pastura, hay, 
silase, daun-daunan dan hijauan lainnya, sedangkan konsentrat 
dapat tersusun dari jagung, gandum dan bahan lainnya yang 
merupakan sumber protein atau energi, tetapi rendah serat 
kasar. 

Utomo, Herawati dan Pramono (2005) menyatakan 
pakan yang baik adalah bila kebutuhan zat gizi ternak 
terpenuhi secara seimbang. Zat-zat pakan yang diperlukan 
terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, mineral vitamin dan 
air. Pada dasarnya jenis pakan ternak sapi perah ada dua yaitu 
pakan dasar (basal) yang berasal dari hijauan dan pakan 
tambahan (suplemen). Hijauan yang umumnya tersusun dari 
jenis rerumputan, leguminosa maupun limbah pertanian. 
Bahan komposisi pakan ternak sapi perah terdiri dari rumput 
lapangan dengan kisaran 42 – 100 % dan selebihnya tersusun 
dari hasil limbah pertanian dan leguminosa. Semakin banyak 
jenis pakan yang diberikan akan lebih baik, karena dapat 
saling melengkapi diantara bahan-bahan pakan. 

Kebutuhan zat gizi ternak perah sangat erat 
hubungannya dengan bobot hidup dan tingkat produksi. 
Bahkan pada setiap bulan dalam masa laktasi selera makan 
ternak dapat berubah. Oleh karena itu, perlu pengaturan 
pemberian pakan pada awal dan akhir laktasi. Pada awal 
laktasi biasanya akan terjadi neraca negatif, karena zat 
makanan lebih banyak dikeluarkan ke dalam air susu, feces 
serta urine dan jumlahnya melebihi jumlah yang diperoleh dari 
makanan. Dengan demikian, kekurangan zat makanan akan 
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diambil dari tubuh, sehingga ternak akan kehilangan bobot 
badan. Hal ini tidak dapat dicegah, meskipun dengan 
meningkatkan jumlah pemberian pakan, karena pada saat 
berproduksi dan setelah beranak, pakan diperlukan untuk 
pemulihan kondisi tubuh ternak dan pertumbuhan anak. 
Sebaliknya, pada akhir laktasi diperlukan penambahan jumlah 
pakan, untuk mengantisipasi kehilangan bobot badan 
(Rumetor, 2008). 

 
4.2 Hubungan BCS terhadap Produksi Susu Sapi Perah 

Produksi susu sapi perah mengikuti pola yang teratur 
pada setiap laktasi. Produksi susu akan naik selama 45-60 hari 
setelah sapi beranak hingga mencapai puncak produksi dan 
kemudian turun secara perlahan-lahan hingga akhir laktasi. 
Periode laktasi normal pada sapi-sapi yang dikawinkan dan 
beranak setiap 12 bulan adalah 305 hari. Rata-rata produksi  
susu sapi dari tiga kategori BCS pada sapi perah di lokasi 
penelitian disajikan pada Tabel 1. 
Tabel 1. Rataan hasil produksi susu sapi perah  
 

BCS Jumlah Sapi 
(ekor) 

Produksi Susu 
(Liter) 

1 3 7,33 ± 1,64 

2 24 8,21 ± 2,60 

3 11 9,36 ± 2,46 

Rata-rata 38 8,48 ± 2,94 

 
Berdasarkan Tabel 1 diketahui semakin tinggi BCS 

sapi perah maka produksi susunya akan semakin meningkat. 
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Hasil penelitian ini sesuai penelitian Waltner, McNamara and 
Hillers (1993) yang melaporkan bahwa BCS dengan produksi 
susu pada laktasi pertama memiliki hubungan yang positif 
antara BCS dan produksi susu 90 hari pertama laktasi. 
Produksi susu akan meningkat lebih cepat saat BCS meningkat 
dari angka 1 sampai 3 dan mencapai stabil saat 3,50; 
sedangkan BCS yang melebihi 3,50 menyebabkan penurunan 
produksi susu 90 hari laktasi pertama. Dinyatakan kondisi 
kegemukan pada sapi perah tidak akan meningkatkan 
produktivitas tetapi akan meningkatkan penyakit metabolisme 
dan gangguan reproduksi pada sapi perah. 

Menurut Ensminger and Tyler (2006), faktor yang 
mempengaruhi kualitas, kuantitas dan susunan susu sapi perah 
adalah bangsa sapi, lama bunting, masa laktasi, besar sapi, 
estrus atau birahi, umur sapi, selang beranak, masa kering, 
frekuensi pemerahan, dan tata laksana pemberian pakan. 
Campbell, Kenealy and Campbell. (2003) menyatakan bahwa 
sapi yang bertubuh besar secara normal mampu mensekresi 
susu lebih banyak dibandingkan dengan sapi yang berukuran 
kecil, tetapi mereka tidak efisien dalam mengubah nutrisi pada 
susu.  

Body condition score (BCS) berubah selama laktasi 
mengakibatkan perubahan keseimbangan energi. Oleh karena 
itu, BCS dapat digunakan untuk memonitoring sejumlah 
cadangan lemak tubuh selanjutnya dapat dipakai untuk 
menduga keseimbangan energi sapi laktasi (Mao, Sloniewski, 
Madsen and Jensen, 2004). Setelah beranak, sapi perah akan 
mengalami peningkatan konsumsi pakan yang lambat, 
peningkatan produksi susu yang cepat dan peningkatan 
cadangan lemak untuk melengkapi ketidak cukupan konsumsi 
pakan akibat peningkatan kebutuhan produksi susu awal 
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laktasi. Puncak produksi susu dan kebutuhan energi berlebih 
akan meningkatkan lemak tubuh untuk memenuhi kebutuhan 
energi. Proses ini dihubungkan dengan kurva produksi susu 
harian yang bertolak belakang dengan kurva keseimbangan 
energi dan BCS (Coffey, Simm, Hill and Brotherstone, 2003). 

Hubungan antara BCS dan produksi susu pada pada 
susu sapi perah dalam perhitungan regresi dan koefisien 
determinasi terlihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Hubungan BCS dengan produksi susu 

 
Berdasarkan hasil analisis regresi seperti pada Gambar 

5, maka didapatkan hubungan BCS dengan produksi susu sapi 
perah yang ditunjukkan dengan persamaan Ŷ = 6,11 + 1,07X 
dengan nilai korelasi (r) 0,21. Berdasarkan persamaan 
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tersebut, maka dapat dikatakan bahwa nilai X atau BCS 
mempunyai hubungan yang rendah dan positif terhadap nilai 
Y atau produksi susu sapi perah. Sedangkan koefisien 
determinasinya (R2) adalah 4,41%. Hal ini dapat diartikan 
bahwa produksi susu sapi perah hanya 4,41 % yang 
dipengaruhi BCS dan 95,59 % dipengaruhi oleh faktor-faktor 
lain. 

Nilai korelasi BCS dengan produksi susu (Lampiran 4) 
diperoleh nilai korelasi sebesar 0,21. Nilai korelasi ini 
termasuk positif dan rendah. Menurut Pane (1986), nilai 
korelasi antara 0,10 – 0,50 termasuk kategori positif rendah. 
Nilai ini menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan BCS 
sapi perah maka akan terjadi peningkatan produksi susunya. 
Positif rendah dalam hal ini berarti peningkatan produksi susu 
sapi perah tidak begitu sensitif dengan peningkatan BCS sapi 
perah. 

Pola perubahan BCS bervariasi diantara laktasi dan 
mutu genetik ternak sapi perah (Zurek et al., 1995). Perubahan 
BCS berkaitan dengan perubahan komposisi tubuh sapi perah, 
peningkatan produksi susu yang cepat dan peningkatan 
cadangan lemak tubuh untuk melengkapi ketidak cukupan 
konsumsi pakan akibat peningkatan kebutuhan produksi susu 
tinggi saat awal laktasi. Untuk itu sejumlah cadangan lemak 
tubuh dikumpulkan saat awal laktasi yang menurunkan 
cadangan lemak tubuh selama satu sampai dua minggu setelah 
beranak, sampai pengembalian kondisi tubuh terjadi (Domeq, 
Skidmore, Lloid and Kaneene ,1997). Pedron, Cheli, Senator, 
Barroli and Rizzi (1993) menambahkan bahwa perubahan 
BCS akan mempengaruhi puncak produksi susu dan bentuk 
kurva laktasi. 
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4.3 Hubungan  BCS terhadap Kadar Lemak Sapi Perah 
Biosintesis asam lemak, gliserol terjadi di dalam 

sitosol dan biosintesis triasil gliserol terjadi di dekat retikulum 
endoplasmik. Ada tiga sumber utama adanya asam lemak 
dalam triasilgliserol susu. Pertama : glukosa melalui glikolisis 
menjadi asam piruvat yang kemudian menuju siklus asam 
sitrat dengan membentuk asetil KoA dan oksaloasetat dari dari 
sitrat. Kedua : triasilgliserol yang dikonsumsi dari tanaman 
atau dibentuk oleh bakteri dalam rumen yang diabsorbsi oleh 
usus sebagai triasilgliserol dan ditemukan dalam darah dalam 
bentuk chlylomikra dan lipoprotein dengan tekanan rendah. 
Ketiga : asam lemak susu dan sintesis asam lemak dalam 
kelenjar mammary dari asetat dan BHBA yang dibawa ke 
dalam darah dari rumen yang diproduksi saat fermentasi 
bakteri (Chilliard, et al., 2000). 

Hasil penelitian diperoleh data kadar lemak susu sapi 
dari tiga kategori BCS pada sapi perah yang disajikan pada 
Tabel 2. 
Tabel 2. Rataan hasil analisa kadar lemak susu sapi perah 
  

BCS Jumlah sapi 
(ekor) 

Kadar Lemak (%) 

1 3 6,31 ± 1,87 

2 24 6,14 ± 1,37 

3 11 6,07 ± 1,08 

Rata-rata 38 6,13 ± 1,30 

 
Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 2 diketahui 

bahwa rata-rata kadar lemak susu sapi perah di lokasi 



29 
 

penelitian sebesar 6,67%. Nilai kadar lemak ini lebih tinggi 
dari hasil penelitian Sunu, Hartutik dan Hermanto (2007) yaitu 
kadar lemak susu sapi perah PFH di Batu sebesar 4,45+0,18 
%.  

Hasil analisis regresi (Lampiran 5) diketahui bahwa 
BCS berhubungan positif terhadap kadar lemak pada susu sapi 
perah. Hal ini sesuai pendapat Asminaya (2007) yang 
menyatakan bahwa kadar lemak susu berfluktuasi dan banyak 
dipengaruhi oleh jenis pakan, bangsa, produksi susu, tingkat 
laktasi, kualitas dan kuantitas makanan, kebutuhan dan 
kesehatan yang kaitannya nanti berhubungan dengan produksi 
susu. Menurut Fox dan McSweeney (1997), kandungan lemak 
susu menggambarkan kebutuhan energi setiap ternak yang 
dikondisikan dengan bentuk tubuh. Semakin kurus ternak 
menunjukkan kebutuhan energinya tinggi tetapi energi yang 
berasal dari pakan tidak mencukupi kebutuhannya sehingga 
ternak akan menggunakan energi yang terdapat dalam 
tubuhnya. 

Pakan yang diberikan pada seekor sapi perah dewasa 
digunakan untuk kebutuhan hidup pokok, produksi dan 
pertumbuhan. Nutrisi yang digunakan untuk hidup pokok 
adalah sejumlah nutrisi yang harus tersedia guna 
mempertahankan tubuh dalam keadaan normal seperti 
bernafas, mencerna pakan, memperbaiki bagian tubuh yang 
aus, dan lain-lain. Sapi perah mempunyai daya produksi yang 
tinggi sehingga jika tidak mendapatkan makanan yang cukup 
sapi tersebut tidak akan dapat memproduksi susu dengan baik 
(Ensminger and Tyler, 2006). 

Komposisi lemak susu akan semakin menurun karena 
semakin meningkatnya produksi susu dan pemberian 
konsentrat. Hal ini disebabkan kandungan protein yang cukup 



30 
 

tinggi dalam konsentrat merupakan pemacu produksi asam 
propionat di dalam rumen yang kemudian diserap darah. 
Pakan berupa hijauan menghasilkan banyak asetat sebagai 
bahan baku sintesis lemak susu (Sodiq dan Abidin, 2004). 
Lemak susu sapi perah sekitar 4.2%, terdapat dalam keadaan 
butiran-butiran yang tersebar merata dalam susu (Sarwono, 
2010). 

Hubungan BCS dan kadar lemak pada susu sapi perah 
dalam perhitungan regresi dan koefisien determinasi terlihat 
pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Hubungan BCS dengan kadar lemak susu  
 

Berdasarkan hasil analisis regresi seperti pada Gambar 
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pada susu sapi perah yang ditunjukkan dengan persamaan Ŷ = 
4,58 + 0,98X dengan nilai korelasi (r) 0,24. Berdasarkan 
persamaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa nilai X atau 
BCS mempunyai pengaruh yang rendah dan positif terhadap 
nilai Y atau kadar lemak susu sapi perah. Sedangkan koefisien 
determinasinya (R2) adalah 5,76%. Hal ini dapat diartikan 
bahwa kadar lemak susu sapi perah hanya 5,76 % yang 
dipengaruhi BCS dan 94,24 % dipengaruhi oleh faktor-faktor 
lain. 

Nilai korelasi BCS dengan kadar lemak susu (Lampiran 
5) diperoleh nilai korelasi sebesar 0,24. Nilai korelasi ini 
termasuk positif dan rendah. Menurut Pane (1986), nilai 
korelasi antara 0,10 – 0,50 termasuk kategori positif rendah. 
Nilai ini menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan BCS 
sapi perah maka akan terjadi peningkatan kadar lemak 
susunya. Positif  rendah dalam hal ini berarti naiknya lemak 
susu sapi perah tidak begitu sensitif dengan peningkatan BCS 
sapi perah.  

Dari hasil penelitian pada Tabel 2. menunjukkan bahwa 
kandungan lemak lebih tinggi dari standart yang 
direkomendasikan SNI, hal ini disebabkan konsumsi hijauan 
yang merupakan sumber serat kasar yang menghasilkan asam 
asetat, karena asam asetat merupakan prekursor untuk sintesa 
lemak susu sehingga dapat meningkatkan kandungan lemak 
susu. Selain itu, kontribusi protein juga berperan karena 
memiliki kandungan senyawa asam-asam amino bebas yang 
cukup tinggi dan dapat meningkatkan laju pertumbuhan 
mikroba rumen, sehingga akan meningkatkan kecernaan serat 
kasar dan pasokan asam amino yang dibutuhkan oleh ternak. 
Sesuai dengan pendapat Basya (1983) yang menyatakan 
bahwa asam asetat yang terbentuk dalam rumen terutama 
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adalah hasil fermentasi serat kasar, oleh karena itu pemberian 
ransum yang mengandung serat kasar tinggi akan 
menyebabkan kenaikan pada lemak susu. 

Tidak adanya hubungan BCS terhadap kadar lemak 
pada penelitian ini disebabkan karena pemilihan bibit 
yang jelek. Tingginya kadar lemak di lokasi penelitian 
disebakan karena pemilihan bibit sapi perah yang jelek 
sehingga menyebabkan BCS sapi yang dipelihara jelek 
walaupun diberi pakan yang baik. BCS yang jelek pada 
lokasi penelitian ini menyebabkan produksi susu sapi 
perah yang dihasilkan rendah sehingga menyebabkan 
kandungan lemaknya tinggi. Pada saat produksi susu 
meningkat kadar lemak menurun, sedangkan pada saat 
produksi susu menurun kadar lemaknya meningkat. 
Hubungan produksi susu dengan kadar lemak terjadi 
korelasi positif, artinya pada saat produksi susu mencapai 
puncaknya, kadar lemaknya mencapai posisi tertinggi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar lemak 
susu  antara lain jenis sapi yang dipelihara, umur sapi 
perah, jenjang laktasi, interval pemerahan, keadaan iklim 
setempat dan ransum yang diberikan. Penurunan 
produksi  susu dari hari ke hari biasanya diiringi dengan 
meningkatnya kadar lemak susu, hal ini disebabkan 
adanya hubungan atau korelasi positif antara produksi 
dan kadar lemak susu (Schmidt and Van Vleck., 1988). 

Sapi yang diperah dua kali sehari  dengan jarak 
waktu antar pemerahan sama akan sedikit sekali 
perubahan susunan susu tersebut dan jika sapi diperah 
empat kali sehari, kadar lemak akan sedikit tinggi pada 
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besok paginya, yakni pada saat pemerahan pertama. 
Semakin sering sapi diperah, hasil susu akan naik dan 
meningkatnya produksi susu ini tergantung dari 
kemampuan sapi untuk berproduksi, pakan yang 
diberikan dan manajemen yang dilakukan oleh peternak. 
Umumnya sapi diperah dua kali sehari pagi dan sore.  
Pemerahan yang dilakukan lebih dari dua kali dilakukan 
pada sapi yang berproduksi tinggi (Sudono, 2003).  
 


