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Milk Quality in Dairy Cattle by Bacteria Azotobacter 

Fermentation Feeding  
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ABSTRACT 

This study aimed was to examine effect of fermentation 

feed with bacteria azotobacter to milk fat; protein content and 

density in dairy cattle. This research conducted in Sugihwaras 

Village, District Ngancar, Kediri. The experimental used two 

treatment as feed without fermentation (P0) and fermentation 

feed (P1). The material were used 10 Friesian-holstein crossed 

cattle with  four lactation period. The research method was 

experiment and data analyzes used by unpaired t test analysis. 

The results showed that fermentation feed will increase the 

quality of milk fat (5.71±0.87%) but it was indifferent against 

protein content (3.06±0.12%) and density (1.02701±0.0006). It 

was recommended that feed fermentation can ensure the feed 

availability during a year. 
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RINGKASAN 

Fermentasi merupakan salah satu upaya dalam 

peningkatan kualitas bahan pakan ternak. Fermentasi 

merupakan proses perombakan dari struktur keras secara fisik, 

kimia dan biologi sehingga dari struktur yang komplek 

menjadi sederhana. Salah satu cara fermentasi yang digunakan 

yaitu fermentasi anaerob dengan menggunakan cairan super 

decomposer bakteri azotobachter untuk meningkatkan nilai 

gizi tebon jagung. Teknologi fermentasi anaerob lebih sesuai 

untuk diterapkan dalam penyediaan pakan, dikarenakan,selain 

produk yang dihasilkan lebih tahan lama serta kadar air tinggi 

yang secara alami dimiliki oleh bahan pakan setelah dipanen 

tetap terjaga. Keadaan ini berdampak pada lebih ekonomisnya 

teknologi fermentasi karena biaya, waktu dan tenaga yang 

dialokasikan lebih sedikit. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian pakan fermentasi azotobacter pada tebon jagung 

terhadap kualitas susu terutama pada berat jenis, kadar lemak 

dan protein susu.  

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 September 

2014 sampai dengan 14 November 2014 di peternakan sapi 
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perah milik Bapak Suwanto dan Bapak Supeno Dusun Rejo 

Mulyo, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten 

Kediri. Uji kualitas susu dilakukan di Laboratorium Ternak 

Perah Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 

ekor sapi perah FH yang berumur rata-rata 6 tahun dengan 

periode bulan laktasi ke 4. Metode yang digunakan adalah 

percobaan lapangan dengan 2 perlakuan yaitu pakan tanpa 

fermentasi (P0) dan pakan dengan fermentasi (P1) dengan 

masing-masing perlakuan 5 ulangan. Untuk mengetahui 

pengaruh pemberian  pakan fermentasi terhadap kualitas susu 

sapi perah data dianalisis menggunakan uji t tidak 

berpasangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pakan fermentasi 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap kadar 

lemak, dan tidak berbeda nyata terhadap kadar protein serta 

berat jenis susu sapi perah (P<0,05). Rataan kadar lemak pada 

susu dengan perlakuan tanpa fermentasi (P0) sebesar 

4,15±0,56% sedangkan dengan perlakuan pakan fermentasi 

(P1) sebesar 5,71±0,87. Rataan kadar protein pada susu sapi 

perah dengan perlakuan tanpa fermentasi (P0) sebesar 

3,01±0,12% sedangkan dengan perlakuan pakan fermentasi 

(P1) sebesar 3,06±0,12%. Berat jenis susu pada sapi perah 

dengan perlakuan tanpa fermentasi (P0) sebesar 

1,02723±0,0015 sedangkan dengan perlakuan pakan 

fermentasi (P1) sebesar 1,02701±0,0006. 

Disimpulkan bahwa Pemberian pakan fermentasi 

dengan bakteri azotobachter sudah meningkatkan kualitas 

susu khususnya kadar lemak susu (5,71±0,87%) tetapi 

menghasilkan hasil yang sama pada kadar protein 

(3,06±0,12%)  dan berat jenis susu sapi (02701±0,0006.). 
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Hasil rataan kualitas susu yang meliputi kadar lemak, kadar 

protein dan berat jenis pada sapi perah yang diberi pakan 

fermentasi relative lebih tinggi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan bahan makanan yang penting bagi 

manusia karena komposisinya terkandung banyak zat yang 

dibutuhkan oleh tubuh, zat makanan yang terkandung didalam 

susu dapat diserap oleh darah dan dimanfaatkan oleh tubuh. 

Susu memiliki kandungan protein dan lemak yang tinggi 

sekitar 3,5% pada proteinnya serta kadar lemak sekitar 3,0-

3,8%. Susu juga termasuk sumber fosfor yang baik dan sangat 

kaya akan kalsium. Protein, lemak susu dan berat jenis susu 

merupakan salah satu parameter untuk menentukan kualitas 

susu. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3141-

1998 syarat mutu susu segar adalah berat jenis (pada suhu 

27,5°C) minimal 1.028, kadar lemak minimal 3,0%, kadar 

bahan kering tanpa lemak 8,0%, kadar protein minimal 2,7%. 

Warna, bau, rasa dan kekentalan tidak ada perubahan 

(Kementerian Pertanian, 2007). 

Mutu susu segar ditingkat peternak pada umumnya 

berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh pemberian pakan yang 

berbeda. Salah satu cara untuk menghasilkan produk utama 

berupa susu yaitu dengan perbaikan manajemen pakan guna 

mendapatkan produksi yang maksimal. Pakan sapi perah 

berupa hijauan dan konsentrat yang berguna untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya dan memproduksi susu yang berkualitas. 

Kondisi ketersediaan hijauan di Indonesia saat ini 

berfluktuatif. Ketika musim hujan hijauan melimpah 

sedangkan pada musim kemarau ketersediaan hijauan 

berkurang. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka 

diperlukan teknologi yang dapat menyediakan pakan ternak 
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secara berkelanjutan dan berkualitas. (Soeharsono dan 

Sudaryanto, 2006) 

Tebon jagung merupakan limbah hasil pertanian yang 

dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, namun limbah 

pertanian tersebut tidak dapat tersedia sepanjang tahun. Salah 

satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pengawetan 

hijauan melalui fermentasi. Teknologi fermentasi anaerob 

lebih sesuai untuk diterapkan dalam penyediaan pakan. 

Kondisi ini dikarenakan produk yang dihasilkan lebih tahan 

lama, biaya lebih  ekonomis, waktu dan tenaga yang 

dialokasikan lebih sedikit (Anggraeny, Umiyasih dan Krishna, 

2006) 

Fermentasi merupakan salah satu upaya dalam 

peningkatan kualitas bahan pakan ternak. Secara biokimia, 

fermentasi merupakan pembentukan energi melalui senyawa 

organik, sedangkan aplikasi ke dalam bidang industri diartikan 

sebagai proses mengubah bahan dasar menjadi produk oleh 

massa sel mikrobia. Proses fermentasi dapat terjadi jika ada 

kontak antara mikroorganisme penyebab fermentasi dengan 

subtrat organik yang sesuai. Upaya dalam meningkatkan 

kualitas nutrisi rumput lapang sebagai pakan ternak 

pseudoruminansia dengan menggunakan metode fermentasi 

yang diharapkan dapat meningkatkan nilai gizi dari rumput 

lapang. Fermentasi merupakan proses perombakan dari 

struktur keras secara fisik, kimia dan biologi sehingga dari 

struktur yang komplek menjadi sederhana, salah satu 

fermentasi yang digunakan yaitu fermentasi anaerob dengan 

menggunakan cairan super decomposer bakteri azotobachter 

untuk meningkatkan nilai gizi tebon jagung tersebut 

Hal terpenting dari proses fermentasi yaitu dapat 

meningkatkan kualitas nutrisi dan nilai gizi tebon jagung 
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sebagai pakan ternak ruminansia. Fermentasi merupakan 

proses perombakan dari struktur keras secara fisik, kimia dan 

biologi sehingga dari struktur yang komplek menjadi 

sederhana, salah satu fermentasi anaerob yang baik adalah 

menggunakan cairan super decomposer bakteri azotobachter 

yang mampu memecah selulosa selama proses fermentasi 

menjadi glukosa sehingga dapat meningkatkan nilai gizi tebon 

jagung tersebut. Penggunaan pakan tebon jagung fermentasi 

diharapkan dapat memaksimalkan kualitas susu terutama 

kualitas lemak susu, protein susu dan berat jenis susu. 

(Hamastuti, Hita, Dwi dan Juliastuti, 2012) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana kualitas susu sapi perah yang diberi pakan yang 

difermentasi menggunakan bakteri azotobacter terutama pada 

berat jenis, kadar lemak dan protein susu. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pemberian pakan tebon jagung yang difermentasi 

menggunakan bakteri azotobacter  terhadap uji kualitas susu 

terutama pada berat jenis, kadar lemak dan protein susu.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Kegunaan penelitian ini adalah diharapkan dapat 

menjadi informasi masyarakat umum khususnya peternak sapi 

perah agar dapat memberikan pakan fermentasi supaya 

tersedia pakan secara terus menerus serta menghasilkan susu 

yang mempunyai kualitas yang baik. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Susu adalah hasil pemerahan dari  sapi perah atau dari 

ternak menyusui lainnya yang diperah secara kontinue dan 

komponen-komponennya tidak dikurangi dan tidak 

ditambahkan bahan-bahan lain. Susu segar merupakan cairan 

yang berasal dari sapi perah dan sapi perah sehat dan bersih 

yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar yang 

kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah sesuatu 

apapun dan belum mendapat perlakuan apapun. Secara 

fisiologis, susu merupakan sekresi kelenjar ambing sebagai 

makanan dan proteksi imunologis (immunological protection) 

bagi bayi mamalia. Susu adalah susu sapi yang meliputi susu 

segar, susu murni, susu pasteurisasi, dan susu sterilisasi 

(Shiddieqy, 2008).  

Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

produksi ternak. Pakan sangat penting bagi kesuksesan usaha 

peternakan, karena biaya pakan menduduki urutan pertama, 

biasa produksi dapat mencapai 60-80 persen. Salah satu sektor 

yang belum banyak dimanfaatkan adalah limbah pertanian. 

Limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan adalah tanaman 

jagung, dalam bentuk batang, daun, dan janggel jagung. 

Batang dan daun jagung sudah sering dimanfaatkan untuk 

pakan sapi (Hidayat, 2012). 

Kondisi ketersediaan hijauan di Indonesia saat ini 

berfluktuatif. Ketika musim hujan, hijauan melimpah 

sedangkan pada musim kemarau ketersediaan hijauan 

berkurang. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka 

diperlukan teknologi yang dapat menyediakan pakan ternak 

secara berkelanjutan dan berkualitas. Beberapa cara 

pengawetan hijauan untuk menyediakan hijauan sepanjang 
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tahun antara lain dengan cara fermentasi. Fermentasi 

merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas bahan 

pakan ternak. Secara biokimia, fermentasi merupakan 

pembentukan energi melalui senyawa organik. Fermentasi 

merupakan proses perombakan dari struktur keras secara fisik, 

kimia dan biologi sehingga dari struktur yang komplek 

menjadi sederhana, salah satu fermentasi yang digunakan yaitu 

fermentasi anaerob dengan menggunakan cairan super 

decomposer bakteri azotobachter untuk meningkatkan nilai 

gizi tebon jagung. 

Beberapa cara pengawetan hijauan untuk menyediakan 

hijauan sepanjang tahun antara lain dengan cara fermentasi.  

Teknologi fermentasi anaerob lebih sesuai untuk diterapkan 

dalam penyediaan pakan. Kondisi ini dikarenakan, selain 

produk yang dihasilkan lebih tahan lama, teknologi fermentasi 

mensyaratkan kadar air tinggi yang secara alami dimiliki oleh 

bahan pakan setelah dipanen. Keadaan ini berdampak pada 

lebih ekonomisnya teknologi fermentasi karena biaya, waktu 

dan tenaga yang dialokasikan lebih sedikit. 

Teknologi fermentasi dengan menggunakan mikroba 

bakteri azotobachter diharapkan dapat digunakan dalam 

pengawetan hijaun pada ternak kususnya ternak sapi perah. 

Oleh karena itu, penggunaan teknologi fermentasi pada 

hijauan sangat diperlukan. Produk yang dihasilkan dari 

penelitian ini di uji cobakan pada ternak untuk dilihat 

pengaruhnya terhadap kualitas susu. Kajian ini diharapkan 

dapat menjadi solusi pemenuhan pakan sapi perah secara 

berkesinambungan dan dapat meningkatkan produksi susu 

secara berkelanjutan. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis 1 : Pemberian pakan fermentasi dengan bakteri 

azotobachter akan meningkatkan berat 

jenis susu sapi 

Hipotesis 2 : Pemberian pakan fermentasi dengan bakteri 

azotobachter akan meningkatkan kadar 

lemak susu sapi. 

Hipotesis 3 : Pemberian pakan fermentasi dengan bakteri 

azotobachter akan meningkatkan 

kandungan protein susu sapi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Hasil Penelitian Terdahulu 

Nurlitasari, Cholis dan Soejosopoetro (2012) yang 

melakukan penelitian untuk membandingkan dan menganalisa 

bobot karkas, dan presentase karkas kelinci yang diberi 

perlakuan pakan tanpa fermentasi dan pakan yang di 

fermentasi bakteri azotobachter. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pakan fermentasi memberikan pengaruh 

yang berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap berat karkas, dan 

persentase karkas pada kelinci. Rataan berat karkas pada 

kelinci dengan perlakuan tanpa fermentasi (P0) sebesar 

478,59±71,35 sedangkan dengan perlakuan pakan fermentasi 

(P1) sebesar 533,06±70,55. Persentase karkas pada kelinci 

dengan perlakuan tanpa fermentasi (P0) sebesar 44,19±0,93 

sedangkan dengan perlakuan pakan fermentasi (P1) sebesar 

44,89±0,99. Disimpulkan bahwa berat karkas dan presentase 

karkas kelinci yang diberi perlakuan pakan fermentasi bakteri 

azotobachter lebih tinggi dibandingkan dengan kelinci yang 

diberi perlakuan pakan tanpa fermentasi. Hasil rataan berat 

karkas dan persentase karkas kelinci yang diberi pakan 

fermentasi masing-masing sebesar 533,06±70.55 gr dan 

44,89±0,99 %. 

Ramon, Efendi dan Dailani (2013) melaporkan tentang 

pengkajian pengaruh kulit kopi terhadap produksi susu. 

Pengkajian dilaksanakan pada kelompok ternak P4S Harapan 

Maju Kelurahan Air Duku, Kecamatan Selupu Rejang 

Kabupaten Rejang Lebong. Pengkajian menggunakan 20 ekor 

sapi perah induk laktasi, pengkajian dilaksanakan selama 4 

bulan, dimulai Mei 2012 sampai dengan September 2012. 
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yang terdiri dari 4 perlakuan pakan dengan 5 ulangan. 

Perlakuan 1 (P1) terdiri dari hijauan 10 % dari BB, konsentrat 

komersial 0,8 kg/ekor/hari, dedak padi 2 kg/ekor/hari, kulit 

kopi 0,2 kg/ekor/hari, mineral 0,1 kg/ekor/hari, ubi kayu 1 

kg/ekor/hari. Perlakuan 2 (P2) terdiri dari hijauan 10 % dari 

BB, konsentrat komersil 0,4 kg/ekor/hari, dedak padi 2 

kg/ekor/hari, kulit kopi 0,6 kg/ekor/hari, mineral 0,1 

kg/ekor/hari, ubi kayu 1 kg/ekor/hari. Perlakuan 3 (P3) terdiri 

dari hijauan 10 % dari BB, dedak padi 2 kg/ekor/hari, kulit 

kopi 1 kg/ekor/hari, mineral 0,1 kg/ekor/hari, ubi kayu 1 

kg/ekor/hari. Perlakuan (P4 Kontrol) hanya diberikan hijauan 

saja, yaitu 10 % dari BB. data primer diperoleh dengan 

diskusi, penghitungan jumlah produksi susu dan jumlah pakan 

ternak. hasil penelitian menunjukan bahwa produksi rata-rata 

perhari P1= 15 lt, P2= 13 lt, P3= 12 lt dan kontrol= 8 lt 

Berdasarkan hasil analisis statistik, pemberian kulit kopi pada 

pakan ternak sapi perah disetiap perlakuan menunjukan bahwa 

perlakuan yang di berikan berpengaruh nyata dan sangat nyata 

terhadap produksi susu dibandingkan dengan kontrol, pada 

tarap 0,05 f hitung > f tabel (2,833 > 0,543), dapat 

disimpulkan bahwa perlakuan kontrol berbedanyata terhadap 

P2, P3 dan sangat berbeda nyata pada perlakuan 1 (P1), berarti 

bahwa P1dengan pemberian bahan pakan lokal dengan 

formula pakan konsentrat komersial, dedak padi, kulit kopi, 

mineral dan ubi kayu menghasilkan produksi susu terbaik 

untuk meningkatkan produksi susu. 

Novianto, Sarwiyono dan Setyowati (2012) yang 

melaksanakan penelitian tentang penampilan produksi, kadar 

protein dan kadar lemak susu Sapi perah peranakan friesian 

holstein yang diberi pakan tambahan probiotik. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode percobaan dengan 
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menggunakan Rancangan Acak Kelompok yang terdiri dari 4 

perlakuan pakan dan 3 ulangan. Perlakuan pakan yang 

diberikan adalah : P1 = K + H + Kontrol (tanpa probiss), P2 = 

K + H + probiss dosis 40 ml/hari, P3 = K + H + probiss dosis 

60 ml/hari, P4 = K + H + probiss dosis 80 ml/hari. 

Disimpulkan bahwa penambahan probiotik dalam pakan dapat 

meningkatkan produksi susu, kadar protein, dan kadar lemak 

susu. Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk penggunaan 

probiotik probiss 60 ml/ekor/hr memberikan hasil yang 

optimal yaitu produksi susu sebesar 14,52 ± 2,61 lt 

ECM/hr/ekor, kadar protein susu 3,74 ± 0,21%, dan kadar 

lemak lemak susu 3,98 ± 0,1%. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Fermentasi 

Fermentasi adalah proses metabolisme dimana enzim 

yang dihasilkan mikroorganisme menstimulasi reaksi oksidasi, 

reaksi hidrolisa dan reaksi kimia lainnya sehingga 

mengakibatkan perubahan struktur kimia pada substrat organik 

dengan menghasilkan produk tertentu (Dwidjoseputro, 2003). 

Fermentasi merupakan salah satu proses pengolahan dan 

pengawetan dengan bantuan mikroba. Fermentasi dapat 

meningkatkan nilai gizi bahan makanan menjadi lebih tinggi 

dari bahan asalnya, sebab mikroba katabolik akan memecah 

komponen kompleks menjadi (zat-zat) yang lebih sederhana. 

Proses fermentasi menurut medianya dibagi atas dua golongan 

yaitu fermentasi medium padat dan fermentasi medium cair. 

Fermentasi medium padat adalah fermentasi yang substratnya 

tidak larut dan tidak mengandung air bebas tetapi cukup 

mengandung air untuk keperluan mikroba. Sebaliknya 
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fermentasi medium cair adalah fermentasi yang substratnya 

larut atau tersuspensi di dalam fase cair.  

Fermentasi medium padat secara alami umumnya 

berlangsung pada medium dengan kadar air berkisar antara 60-

80%, karena pada keadaan ini medium mengandung air yang 

cukup untuk pertumbuhan mikroba (Bentley and Bennett, 

2008). Pada hakekatnya kadar air substrat pada fermentasi 

medium padat tergantung pada sifat alamiah substrat, jenis 

organisme dan tipe produk akhir yang dikehendaki.  

Fermentasi medium padat mempunyai beberapa 

keuntungan antara lain memiliki kesederhanaan dalam 

persiapan mediumnya, persiapan inokulum lebih sederhana, 

kontrol terhadap kontaminasi lebih mudah, kondisi 

mediumnya mendekati keadaan tempat tumbuh kapang yang 

biasa dijumpai di alam (Krishna, 2005). Adams and Moss 

(2008) menyatakan bahwa kandungan asam amino, lemak, 

karbohidrat, vitamin, dan mineral bahan akan mengalami 

perubahan akibat aktifitas dan perkembangbiakkan 

mikroorganisme selama fermentasi. Proses fermentasi akan 

terjadi perubahan pH, kelembaban, aroma, serta perubahan 

nilai gizi yang mencakup terjadinya peningkatan protein, 

vitamin, dan beberapa zat gizi lainnya walaupun mungkin 

terjadinya penurunan vitamin B1 dan mineral fosfor.  

Terjadinya peningkatan kadar air selama fermentasi 

disebabkan aktifitas enzim yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme. Mikroorganisme menggunakan karbohidrat 

sebagai sumber energi yang setelah terlebih dahulu dipecah 

menjadi glukosa. Pemecahan glukosa selanjutnya dilakukan 

melalui jalur glikolisis sampai akhirnya dihasilkan energi. 

Pada proses tersebut juga dihasilkan molekul air dan CO2. 

Perubahan kadar serat kasar setelah fermentasi terjadi pada 
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dedak padi yang meningkat selama fermentasi berlangsung. 

Meningkatnya kadar serat tersebut disebabkan oleh 

pertumbuhan miselia kapang yang mengandung serat serta 

terjadinya kehilangan dari sejumlah padatan lainnya (Nur, 

2006). 

 

2.2.2 Bakteri Azotobacter 

Bakteri merupakan mikroba prokariotik (tidak memiliki 

membran inti) dan mempunyai dinding sel yang terdiri atas 

peptidoglikan. Bakteri berkembang biak dengan membelah 

diri (pembelahan biner). Ukuran bakteri berkisar 1-2 

mikrometer dengan diameter 0,5-1 mikrometer (Killham, 

2005). 

Azotobacter adalah bakteri penambat nitrogen yang 

hidup bebas sehingga tidak membentuk hubungan simbiotik 

dengan tanaman. Azotobacter mempunyai laju respirasi yang 

paling tinggi, anggota genus ini bersifat mesofilik, artinya 

tumbuh pada suhu sekitar 30 
o
C. Kerapatan bakteri ini di 

dalam tanah berkisar 10
3
 sampai 10

6
 sel per gram tanah. Selain 

kemampuan menambat nitrogen, Azotobacter juga mampu 

menghasilkan metabolit lain yang bermanfaat bagi tanaman 

seperti auxin, thiamine, riboflavin, pyridoxine, 

cyanocobalamine, asam nikotinat, asam pantothenat, asam 

indol asetat, gibberelin, dan senyawa pengatur tumbuh lainnya 

yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Azotobacter 

merupakan bakteri penambat nitrogen yang hidup bebas, 

sangat sensitif pada pH rendah dan reaksi tanah merupakan 

faktor pembatas bagi perkembangan dan penyebarannya 

(Lasrin, 2007). 

Beberapa spesies Azotobacter yang dikenal sebagai A. 

chroococcum,terutama dijumpai pada tanah-tanah yang netral 
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atau bersifat basa ; A.gilis, merupakan spesies akuatik; 

A.vinelandii dan A. beijerinckii asal mulanya dipisahkan dari 

tanah-tanah di Amerika Utara; A.insignis, dipisahkan dari 

sampel-sampel air di Indonesia; A. macrocytogenes diisolasi 

dari tanah-tanah Denmark; dan A. paspali dari rizosfer 

tumbuhan Paspalu spp. yang asal mulanya dipisahkan dari 

tanah-tanah Brazil. A. paspali diestimasi mampu 

menyumbang nitrogen, dari hasil penambatan nitrogen 

atmosfer sebanyak 15-93 kg N/ha/tahun pada akar Paspalum 

notatum (Yuwono, 2006). 

 

2.2.3 Karakteristik Sapi Friesian-Holstein (FH) dan 

Peranakan Friesian-Holstein 

Sapi Friesian Holstein murni memilki warna bulu hitam 

dan putih atau merah dan putih dengan batas-batas warna yang 

jelas (Sudono, 2003). Populasi sapi FH saat ini di Amerika 

Serikat (AS) sekitar 3,9 juta yang merupakan 90% dari total 

populasi sapi perah. Jumlah sapi FH di AS mengalami 

penurunan tiap tahun sebesar 1%. Sapi FH memiliki 

kemampuan berkembang biak yang baik, rata-rata bobot badan 

sapi FH adalah 750 kg dengan tinggi bahu 139,65 cm. 

Kemampuan produksi susu sapi FH lebih tinggi dibandingkan 

ras sapi perah lainnya (Ensminger dan Howard, 2006).. Sapi 

Friesian-Holstein adalah sapi perah yang produksi susunya 

tertinggi dibandingkan bangsa-bangsa sapi perah lainnya, 

dengan kadar lemak susu yang rendah.  

Sapi perah merupakan sapi yang dipelihara dengan 

tujuan utama sebagai penghasil susu. Jenis sapi perah paling 

banyak dibudidayakan di Indonesia adalah Friesian Holstein 

(FH) yang berasal dari negara Belanda dan Peranakan Friesian 

Holstein (PFH) yang merupakan hasil persilangan dengan sapi 
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lokal Indonesia. Klasifikasi sapi PFH adalah sebagai berikut 

(Sigit, 2004): 

Kingdom : Animalia   Spesies : Bos Taurus 

Phlum : Chordata   Family : Bovidae 

Class : Mamalia    Genus : Bos 

Ordo : Artiodactyla 

 Sapi FH dan PFH memiliki ciri-ciri warna belang 

hitam dan putih, kaki bagian bawah dan ekor berwarna putih, 

tanduk pendek ke depan, dahi terdapat belang warna putih 

berbentuk segitiga, punggung melengkung ke atas, sifat jinak 

dan tidak tahan panas. Bobot badan sapi FH jantan mencapai 

±850 kg, sedangkan betina mencapai ±625 kg dengan produksi 

susu sekitar 4.500 – 5.500 L/ekor/laktasi. Ciri-ciri sapi PFH 

menyerupai FH tetapi ukuran tubuh lebih kecil dan produksi 

susu lebih rendah (Mulayna, 2006). 

Bangsa sapi Friesian-Holstein murni memiliki warna 

bulu hitam dan putih (black Holstein) atau merah dan putih 

(red Holstein) dengan batas-batas warna yang jelas, seperti 

pada dahi umumnya terdapat warna putih berbentuk segitiga 

dan bulu kipas ekor, bagian perut serta kaki dari teracak 

sampai lutut (knee) atau (hock) berwarna putih. Selain itu, sapi 

Friesian-Holstein memiliki tanduk yang pendek dan menuju 

kedepan. Sifat-sifatnya adalah jinak, tidak tahan panas, tetapi 

sapi ini mudah menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan, 

dan lambat dewasa. 

 

2.2.4 Kualitas Susu 

2.2.4.1 Protein susu  

Sintesis protein susu berasal dari asam amino yang 

beredar dalam darah sebagai hasil penyerapan zat makanan 

dari saluran pencernaan maupun hasil perombakan protein 
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tubuh dan asam amino yang disintesis oleh sel epitel kelenjar 

susu. Sintesis protein susu ini dikontrol oleh gen, yang 

mengandung material genetik asam deoxiribonukleat (DNA) 

(Akers, 2002). Glukosa dan beberapa sumber nitrogen 

diperlukan untuk sintesis asam amino di kelenjar susu dimana 

nantinya asam amino tersebut akan diubah menjadi casein, α-

laktoglobulin dan β-laktalbumin di dalam kelenjar susu (Rius, 

Appuhamy, Cyriac, Kirovski, Becvar, Escobar, 

McGilliardBequette, Akers and Hanigan, 2010).  

Pembentukan protein susu meliputi tiga tahap yaitu 

replikasi DNA, transkripsi RNA dari DNA dan translasi yaitu 

pembentukan protein dari informasi RNA. Replikasi meliputi 

pembagian dua untaian DNA dan duplikasi kedua untaian 

tersebut dengan prosedur pasangan. Replikasi terjadi pada 

divisi sel dan tidak berpengaruh langsung dalam sintesis 

protein. Transkripsi meliputi produksi RNA pada untaian 

DNA. Molekul RNA bergerak ke sitoplasma dan berperan 

penting dalam sintesis protein. Pada transkripsi 3 tipe molekul 

RNA dibentuk yaitu mesenger RNA (mRNA), transfer atau 

soluble RNA (tRNA dan sRNA) dan ribosomal RNA (rRNA). 

Translasi meliputi proses dimana asam amino dibawa dan 

digabung membentuk protein, terjadi di dalam ribosom (Lock 

and Van Amburgh, 2012). Di dalam ambing terjadi 

perombakan dan sintesis kembali (resintesis) asam amino guna 

mengimbangi asam amino yang dibutuhkan oleh sintesis 

protein susu. Prekursor protein diantaranya adalah asam amino 

esensial dan asam amino non esensial dari darah (Bauman, 

Harvatine and Lock, 2011).  

Protein susu banyak terdapat dalam bentuk casein, 

beta casein, kapa casein. Sementara casein, beta laktaglobulin 

dan alpa ketalbumin membentuk 90-95% protein susu. Ketiga 
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protein ini disintesis di dalam kelenjar ambing (Lock and Van 

Amburgh, 2012), dari bahan asam amino esensial dan asam 

amino non esensial yang berasal dari pool asam amino di 

dalam darah. Sementara 5-10% protein susu lainnya terdiri 

atas imunoglobulin, serum albumin dan gama casein. Ketiga 

protein tersebut tidak disintesis di dalam kelenjar ambing 

tetapi diabsorbsi langsung di darah. Kandungan protein susu 

bervariasi tergantung dari bangsa, produksi susu, tingkat 

laktasi, kualitas dan kuantitas pakan (Valadares Filho, 

Broderick, Valadares and Clayton, 2000). 

 

2.2.4.2 Lemak susu  

Bauman, Harvantie and Lock (2011) menyatakan 

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.  

Sumber utama gliserol untuk produksi lemak susus 

adalah triasilgliserol pada sebagian besar spesies adalah 

gliserol-3-phosphat yang dibentuk dari glukosa melalui jalur 

glikolitik Embden-Meyerhoff atau posporilasi gliserol dari 
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lipolisis triasil gliserol selama berada di dalam kelenjar 

mammary. Sumber terkecil lainnya berasal dari gliserol bebas 

yang terdapat di dalam pembuluh darah (Lock and Van 

Amburgh, 2012). 

Sintesis lemak susu terjadi dalam sitoplasma kelenjar 

susu. Pada ternak ruminansia, asetat dan β-OH butirat (hasil 

metabolisme asam butirat), selain untuk sumber energi juga 

dsigunakan untuk sintesis lemak di dalam kelenjar susu oleh 

enzim asetil KoA karboksilase. Oksidasi glukosa melalui 

siklus pentosa oleh enzim glukosa 6-phosphat dehidrogenase 

menghasilkan NADPH yang diperlukan untuk sintesis asam 

lemak di kelenjar susu (Cyriac, Rius, McGilliard, Pearson, 

Bequette and Hanigan, 2008).  

Menurut Van Dorland (2006) menyatakan bahwa  97-

98% lemak susu terdapat dalam bentuk trigliserida dan hanya 

sebagian kecil yang terdapat dalam bentuk fosfolipid (2-3%). 

Sebagian lemak susu disintesis di dalam kelenjar ambing yaitu 

sekitar 50% berasal dari asam lemak rantai pendek (C
4
-C

14
) 

berupa asetat, beta hidrosi butirat yang dihasilkan oleh 

fermentasi selulosa di rumen, sebagian lagi berasal dari asam 

lemak rantai panjang (C
16

-C
18

) dari makanan dan cadangan 

lemak tubuh.  

Komposisi lemak susu akan semakin menurun karena 

pemberian konsentrat. Hal ini disebabkan kandungan protein 

yang cukup 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, 2002). Lemak susu sapi perah sekitar 4.2%, terdapat 
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dalam keadaan emulsi (butiran-butiran) yang tersebar merata 

dalam susu (Sarwono, 2002). 

 

2.2.4.3 Berat Jenis 

Berat jenis susu dipengaruhi oleh kadar lemak, protein, 

laktosa, dan mineral mineral yang terlarut di dalam susu 

tersebut. Umumnya di dalam suatu larutan, makin besar atau 

makin banyak senyawa-senyawa yang terlarut di dalamnya, 

maka makin besar pula berat jenisnya. Berat jenis susu juga 

dipengaruhi oleh kadar lemak dan zat-zat padat tanpa lemak 

yang terkandung di dalamnya. Berat jenis susu yang rendah 

akan berdampak pada  kekentalan susu yang sangat rendah, 

namun sebaliknya jika kekentalan kandungan bahan kering 

tinggi maka kekentalan susu tersebut akan tinggi juga.  

Berat jenis susu diukur dengan menggunakan alat 

laktodensimeter. Prinsip pengukuran ini menggunakan hukum 

Archimedes yaitu jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu 

cairan, maka benda tersebut akan mendapat tekanan ke atas 

sesuai dengan berat volume cairan yang dipindahkan. Langkah 

kerjanya: laktodensimeter dicelupkan kedalam sampel susu 

dan dibiarkan sampai benar- benar seimbang kemudian skala 

dibaca pada permukaan susu pada standar 27
o
C. Apabila 

suhunya tidak mencapai suhu standar maka berat jenisnya 

yang tertera dikonversikan kedalam suhu standar (Saleh, 

2004). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 September 

2014 sampai dengan 14 November 2014 di peternakan sapi 

perah milik Bapak Wanto dan Bapak Supeno Dusun Rejo 

Mulyo, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten 

Kediri. Uji kualitas susu  dilakukan di Laboratorium Perah 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang 

 

3.2 Materi 

3.2.1 Ternak 

Penelitian ini menggunakan 10 ekor sapi perah FH yang 

berumur rata-rata 6 tahun dengan masa poduksi pada bulan 

laktasi ke 4.  

 

3.2.2 Kandang dan Peralatan 

Kandang sapi perah yang digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 2 kandang dengan ukuran kandang pertama 

adalah panjang 15 m, lebar 4 m, tinggi 4 m dan kandang kedua 

adalah panjang 10 m, lebar 4 m, tinggi 4 m.  Setiap kandang 

dilengkapi dengan tempat pakan yang menyambung dengan 

tempat air minum. Peralatan lain yang digunakan adalah 

copper, ember, botol, milk can, terpal, drum, timbangan duduk 

dan gantung, ice box serta penyaring 

 

3.2.3 Pakan  

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pakan (hijauan berupa tebon jagung dan konsentrat) tanpa 

fermentasi dan pakan (hijauan berupa tebon jagung dan 
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konsentrat) yang telah difermentasi dengan Bakteri 

azotobachter. 

 

3.2.4 Pembuatan Pakan Fermentasi 

3.2.4.1 Pembuatan fermentasi hijauan 

Bahan yang digunakan : 

 100 kg tebon jagung  

 3 kg bekatul/konsentrat 

 350 cc liter Bakteri azotobachter 

 30 liter air  

 1,5 liter tetes  

 60 gr gula pasir 

 Kantong plastik 

 drum plastik besar 

 

Pembuatan : 

 Menyiapkan masing-masing bahan baku pakan yang akan 

difermentasi 

 Bakteri azotobachter sebanyak 350 cc, 60 gr gula pasir 

serta tetes 5 liter dicampurkan kedalam 30 liter air. 

 Disiapkan terpal  di lahan kosong, kemudian tebon jagung 

segar yang sudah dicoper diratakan. 

 Ditaburkan bekatul/konsentrat di atas tebon jagung segar 

yang sudah dicoper, kemudian disiram dengan larutan 

Bakteri azotobachter, dan di aduk rata. 

 Pakan di masukkan ke dalam drum plastik, kemudian di 

tekan-tekan agar menjadi anaerob, dan di tutup rapat 

disimpan selama 3 hari. 
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3.2.4.2 Pembuatan fermentasi Konsentrat 

Bahan yang digunakan : 

 100 kg konsentrat 

 350 cc Bakteri azotobachter 

 16 liter air 

 1,5 liter tetes 

 60 gr gula pasir 

 Kantong plastik 

 Drum  plastik besar  

Pembuatan : 

 Menyiapkan masing-masing bahan baku pakan yang akan 

difermentasi 

 Bakteri azotobachter  350 cc, tetes 1,5 liter dan 60 gr gula 

pasir dicampurkan kedalam 16 liter air dan diaduk rata. 

 Disiapkan terpal  di lahan kosong, kemudian konsentrat 

diratakan. 

 Larutan bakteri azotobachter disiramkan diatas konsentrat, 

kemudian diaduk sampai rata. 

 Konsentrat di masukkan ke dalam drum plastik, kemudian 

di tekan-tekan agar menjadi anaerob, dan di tutup rapat 

disimpan selama 3 hari. 

 

3.2.5 Pemberian Pakan 

Pemberian pakan hijauan sesuai perlakuan dilakukan 3 

kali sehari yaitu pada pagi (07.00 WIB), siang (12.00 WIB) 

dan sore hari (16.00 WIB) dimana pemberian pakan didasakan 

padaa bobot badan dari setiap ternak. Pemberian minum 

dilakukan secara ad libitum. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah percobaan lapang atau 

eksperimental dengan 2 perlakuan dan 5 ulangan, sehingga 

jumlah sapi perah yang digunakan sebanyak 10 ekor. 

Perlakuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

P0 : Pemberian pakan tanpa fermentasi 

P1 : Pemberian pakan yang difermentasi 

 

3.4 Variabel 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

a. Protein susu 

Dengan menggunakan metode titrasi formol. 

Sebanyak 10 ml susu dimasukan ke dalam Erlemeyer, 

kemudian ditambahkan 2 sampai 3 tetes 

phenolphthalein 1% dan 0,4 ml kalium oksalat jenuh. 

Setelah itu dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai timbul 

warna merah muda, angka hasil titrasi ini tidak perlu 

dicatat. Selanjutnya ditambahkan 2 ml formalin 40% 

sehingga warna merah muda hilang dan larutan jernih 

kembali. Titrasi dilanjutkan hingga terbentuk kembali 

warna merah muda untuk kedua kalinya. Angka hasil 

titrasi kali ini dicatat, yaitu banyaknya NaOH (dalam 

ml) yang terpakai dimisalkan sebagai p.  

Titrasi blanko dibuat dengan cara 10 ml air destilata 

dimasukan ke dalam elemeyer, kemudian 

ditambahkan 0,4 ml kalium oksalat jenuh dan 

ditambahkan 2 ml formalin 40% serta 2 sampai 3 tetes 

phenolpthalein 1%. Setelah itu dilakukan titrasi 

dengan NaOH 0,1 N sampai terbentuk warna merah 

muda, kemudian dicatat banyaknya NaOH 0,1 N 
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(dalam ml) yang terpakai dan dimisalkan dengan q. 

Kadar protein dihitung dengan rumus berikut :  

% Protein = (p – q )ml x 1,7 (faktor formol) 

b. Lemak susu  

Menggunakan metode Gerber. Sebanyak 10 ml H2SO4 

dipipet ke dalam Butyrometer, kemudian ditambahkan 

10,75 ml susu secara hati-hati melalui dinding mulut 

butyrometer dan ditambahkan 1 ml amylalkohol. 

Setelah butyrometer ditutup dengan sumbat karet dan 

dihomogenkan, butyrometer dimasukan ke dalam 

penangas air pada suhu 70
o
C selama ± 10 menit. 

Tahap selanjutnya adalah dilakukan pemusingan 

menggunakan sentrifuge Gerber pada kecepatan 1200 

rpm (putaran/menit) selama 5 menit, kemudian 

butyrometer dimasukan kembali ke dalam penangas 

air minimal 2 menit. Butyrometer dipegang vertikal 

dan karet penutup diatur sehingga tepat pada suatu 

garis pada skala butirometer dan dibaca persen kadar 

lemaknya. 

c. Berat jenis susu 

Diukur berdasarkan Standar Nasional Indonesia 01-

2782-1998 yaitu dilakukan dengan alat 

Laktodensimeter. Sebanyak 250 ml susu pada suhu 

antara 21-30
o
C dimasukan ke dalam gelas ukur. 

Laktodensimeter dicelupkan perlahan-lahan. Nilai 

berat jenis dapat dibaca pada skala yang tertera pada 

Laktodensimeter, kemudian dilakukan penyetaraan 

pada suhu 27,5
o
C maka nilai berat jenisnya ditambah 

atau dikurangi 0,0002.  
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3.5 Analisis Data  

Data yang diperoleh ditabulasi kemudian dihitung rata-

rata dan simpangan bakunya yang selanjutnya dianalisis 

menggunakan uji t tidak berpasangan, dengan rumus sebagai 

berikut (Astuti, 2007): 

thitung =
 X1 − X2 

 
sd1

2

n1 − 1
+

sd2
2

n2 − 1

 

Keterangan : 

X1  =  Rata-rata sapi perah dengan pakan tanpa   fermentasi 

X2  =   Rata-rata sapi perah dengan pakan fermentasi 

Sd1  =  Standard deviasi sapi perah dengan pakan tanpa 

fermentasi 

Sd2  =  Standart deviasi sapi perah dengan pakan fermentasi  

n1  =  Jumlah sampel sapi perah dengan pakan tanpa 

fermentasi 

n2  =  Jumlah sampel sapi perah dengan pakan fermentasi 

 

 

 3.6 Batasan Istilah 

Kadar protein adalah kadar protein sampel susu sapi FH pada 

pemerahan pagi dan sore.  

Kadar lemak adalah kadar lemak sampel susu FH pada 

pemerahan pagi dan sore. 

Berat jenis adalah kadar berat jenis sampel susu FH pada 

pemerahan pagi dan sore.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kandungan Nutrisi Pakan 

Berdasarkan hasil analisis laboratorium tanpa 

fermetasi dan terhadap pakan yang difermentasi dengan 

bakteri azotobachter diperoleh hasil analisis kandungan nutrisi 

yang disajikan  pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Pakan yang digunakan dalam 

penelitian 

Kandungan Tanpa Fermentasi Fermentasi 

Konsentrat Hijauan Konsentrat Hijauan 

BK (%) 88,19 37,97 68,55 48,35 

PK (%) 7,83 7,99 8,53 9,06 

SK (%) 17,96 37,79 17,23 24,41 

LK (%) 5,11 1,06 4,52 3,71 

Abu (%) 8,64 8,68 8,3 10,54 

Sumber :  Hasil Analisis Laboratoriun Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, 2014 

 

Tabel 1 memperlihatkan bahwa secara umum terjadi 

penurunan terhadap bahan kering pada kosentrat sedangkan 

pada hijauan mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena 

pada proses fermentasi bakteri azotobachter yang digunakan 

mengalami pertumbuhan populasi yang pada gilirannya 

dengan meningkatnya populasi bakteri tersebut sehingga akan 

mengakibatkan kehilangan sejumlah air yang terikat dalam 

pakan sehingga akan berakibat terhadap penurunan bahan 
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kering substrat. Berkurangnya air yang terikat dalam pakan ini 

disebabkan air tersebut digunakan bakteri azotobachter untuk 

kebutuhan hidupnya selama fase pertumbuhan dan 

perkembangan sehingga pada fase tersebut akan terjadi proses 

epavorasi yang menyebabkan air pada substrat hilang. 

Penguapan air pada waktu proses pengolahan dan pengeringan 

dapat juga dijadikan indikator terhadap peningkatan bahan 

kering. Selain itu peningkatan bahan kering juga dipengaruhi 

pada proses penggilingan produk menjadi tepung dimana pada 

saat proses tersebut berlaku, maka akan berakibat terhadap 

luas permukan bahan atau produk akan meregang sehingga 

akan memungkinkan pengeluaran sejumlah air yang terikat 

dalam bahan pakan (Winarno, et al.,2004). 

Hasil analisis menunjukkan perlakuan fermentasi 

menyebabkan terjadinya penurunan serat kasar serta 

peningkatan protein kasar. Penurunan kadar serat kasar pada 

perlakuan ini disebabkan karena enzim yang dihasilkan oleh 

bakteri azotobachter mampu memecah selulosa selama proses 

fermentasi menjadi glukosa. Enzim selulosa merupakan enzim 

komplek yang bekerja secara bertahap atau bersamaan untuk 

memecah selulosa menjadi glukosa. Selanjutnya glukosa yang 

dihasilkan dari subtrat akan dipergunakan sebagai sumber 

karbon dan energi. Selain itu semakin lama waktu pemeraman 

meyebabkan terjadinya perombakan aktifitas bakteri yang 

dapat merenggangkan ikatan ligno-selulosa dan ikatan 

lignohemiselulosa semakin lama sehingga sebagian komponen 

serat dapat larut. Hal ini sesuai pernyataan Widayati dan 

Widalestari (2006) yang menyatakan bahwa dalam proses 

fermentasi, mikroba dapat memecah komponen yang 

kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana sehingga 

mudah dicerna oleh ternak, serta dapat memecah selulosa dan 
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hemiselulosa menjadi gula sederhana dan turunannya yang 

mudah dicerna. 

Proses biodegradasi lignin meliputi reaksi pelepasan 

ikatan C – C, -0-4 dimetilasi, ikatan -0-3,-0-5,yang diikuti 

dengan fragmen-fragmen lignin dengan bobot molekul rendah. 

Pemecahan cincin aromatki secara oksidatif, reduksi serta 

hidroksilasi pemecahan senyawa kompleks pada bungkil inti 

sawit (lignin) yang dilakukan oleh bakteri tersebut yang tidak 

lain dikarenakan oleh aktivitas enzim lignoselulotik dimana 

enzim ini dapat memecah ikatan lignin dengan selulosa, ikatan 

lignin dengan hemiselulosa serta ikatan lignin dengan protein, 

Dengan pecahnya ikatan lignin tersebut maka secara langsung 

akan berakibat terhadap penurunan kadar serat kasar pada 

pakan fermentasi selain itu dengan pecahnya ikatan tersebut 

maka komponen zat makanan lainnya akan lebih mudah untuk 

dihidrolisis oleh pencernaan ternak. 

Kandungan protein kasar yang meningkat disebabkan 

oleh adanya peningkatan jumlah biomasa mikroba. Hal ini 

sesuai dengan (Hau dkk., 2005) peningkatan nilai protein 

berdampak positif terhadap produksi protein mikroba, 

Mikroba proteolitik yang terdapat dalam alfaafa aalah bakteri 

azotobacter. Menurut anggorodadi (2002) mikroba ini mampu 

menghasilkan enzim protease yang akan merombak protein. 

Perombakan protein diubah menjadi polipeptida, selanjutnya 

menjadi peptida sederhana, kemudian peptida ini akan 

dirombak menjadi asam-asam amino. Asam-asam amino ini 

akan dimanfaatkan oleh mikroba untuk memperbanyak diri. 

Jumlah koloni mikroba yang merupakan sumber protein 

tunggal menjadi meningkat selama proses fermentasi. Proses 

tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan kandungan 

protein kasar (wuryantoro, 2000). 
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Proses fermentasi merupakan  proses pemecahan 

bahan-bahan organik oleh mikroorganisme yang terdapat 

dalam mikrobachter alfaafa sehingga diperoleh bahan-bahan 

organik yang diinginkan. Mikroorganisme ini sangat berperan 

dalam proses fermentasi karena memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan enzim dalam jumlah besar, biasanya 

mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi yaitu 

dari golongan bakteri, khamir, dan cendawan, mikroorganisme 

tersebut memiliki sel tunggal dan mempunyai kapasitas 

fungsional pertumbuhan, reproduksi, pencernaan, asimilasi, 

dan memperbaiki isi dalam sel dimana bagi kehidupan tingkat 

tinggi sudah didistribusikan ke jaringan-jaringan, oleh karena 

itu dapat diantisipasi bahwa sel tunggal merupakan wujud 

kehidupan yang lengkap seperti khamir yang memiliki 

produktivitas enzim dan kapasitas fermentatif yang tinggi 

dibandingkan dengan mahluk hidup yang lainnya. 

Pada proses fermentasi peristiwa yang terjadi adalah 

suatu rangkaian kerja enzim yang dibantu oleh energi-energi 

metabolit yang khas berada dalam sistem biologis hidup. 

Perubahan kimia oleh aktivitas enzim yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme tersebut meliputi perubahan molekul-molekul 

kompleks atau senyawa-senyawa organik seperti protein, 

karbohidrat dan lemak menjadi molekul sederhana dan mudah 

dicerna (Setiyawan, 2001). 

 

4.2 Kualitas Susu 

Berdasarkan hasil penelitian pada kualitas susu pada 

sapi perah yang diberi perlakuan pakan tanpa fermentasi (P0) 

dengan pakan fermentasi bakteri azotobachter (P1), diperoleh 

hasil pengamatan disetiap perlakuan terhadap kadar lemak, 
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kadar protein dan berat jenis susu yang dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Rataan Kualitas Susu selama Penelitian 

Keterangan : * : berbeda nyata (P<0,05) 

 

 4.2.1 Kadar Lemak 

Hasil analisis uji t pada Lampiran 1 menunjukkan 

perlakuan memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 

kadar lemak susu sapi perah. Berdasarkan hipotesis pertama 

yang menyatakan bahwa perlakuan pemberian pakan 

fermentasi dapat meningkatkan kadar lemak pada susu sapi 

perah diterima dan hasil perhitungan rata-rata kadar lemak 

susu sapi perah yang disajikan pada Tabel 2. Hasil penelitian 

memperlihatkan kadar lemak susu pada sapi perah yang diberi 

pakan fermentasi lebih tinggi daripada kadar lemak pada sapi 

perah yang diberi pakan tanpa fermentasi dimana kadar lemak 

susu sapi perah yang diberi perlakuan P0 (pakan tanpa 

fermentasi) sebesar 4,15±0,56 % dan P1 (pakan fermentasi) 

sebesar 5,71±0,87 % (Tabel 2). Perbedaan ini disebabkan 

karena pakan yang difermentasi denganb azotobachter 

memiliki kandungan nutrien yang lebih tinggi. Pakan pada 

perlakukan ini  dilakukan penambahan bakteri azotobachter, 

dimana kandungan dalam substrat ini diantaranya berupa 

bakteri selulolitik, proteolitik, amilolitik dan bakteri penambah 

N2. Dalam proses fermentasi mikroba dapat memecah 

Parameter Perlakuan 

P0 P1 

Kadar Lemak (%) 
* 

4,15±0,56
a 

5,71±0,87
b 

Kadar Protein (%) 3,01±0,12 3,06±0,12 

Berat Jenis 1,02723±0,0015 1,02701±0,0006 
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komponen yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih 

sederhana sehingga mudah dicerna oleh ternak, serta dapat 

memecah selulosa dan hemiselulosa menjadi gula sederhana 

dan turunannya yang mudah dicerna. 

Tingginya kadar lemak pada perlakuan P1 dapat 

disebabkan oleh jumlah konsumsi nutrien pakan terutama 

protein melebihi kebutuhan nutrien untuk hidup pokok. 

dimana kelebihan nutrien ini digunakan untuk produksi atau 

pertumbuhan. Dengan konsumsi nutrien cukup berlebih walau 

kecernaan relatif sama antar perlakuan maka ketersediaan 

bahan metabolit tubuh pada perlakuan P1 lebih besar sehingga 

dapat meningkatkan kadar lemak susu sapi perah. Produk 

metabolisme makanan digunakan untuk hidup hidup dan 

kelebihannya untuk produksi atau pertumbuhan ternak. 

Pemberian nutrien pakan terutama protein kasar sudah diatas 

kebutuhan hidup pokok maka dapat meningkatkan 

produktifitas ternak. sedang pemberian protein berlebihan 

tidak ekonomis karena harga protein mahal.  

Komposisi lemak susu akan semakin meningkat karena 

pemberian pakan fermentasi. Hal ini disebabkan kandungan 

protein yang 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 emulsi (butiran-butiran) yang tersebar merata 

dalam susu (Sarwono, 2010). Peningkatan ini salah satunya 

diduga disebabkan karena pakan hasil fermentasi sebagai salah 

satu sumber protein nabati yang mengandung asam amino 

esensial yang seimbang, berkualitas tinggi  dan mudah dicerna 
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sehingga menghasilkan peningkatan kadar lemak susu 

(Valadares Filho, Broderick, Valadares and Clayton. 2000). 

Aktifitas mikroba dalam proses fermentasi mengarah 

kepada karbohidrat kemudian protein dan lemak peningkatan 

kandungan protein pada perlakuan menunjukkan bahwa 

terdapat peningkatan aktifitas bakteri proteolitik dalam 

mengikat N. Perubahan ini dikarenakan adanya nitrogen. 

Nitrogen adalah bahan dasar untuk sintesis protein bakteri. 

Bakteri yang tumbuh dapat digunakan untuk membantu 

mengoptimalkan pakan yang digunakan untuk ternak sehingga 

dapat meningkatkan produksi susu pada sapi perah yang 

nantinya berpengaruh terhadap kualitas susu. Asminaya (2007) 

melaporkan bahwa kadar lemak susu berfluktuasi dan banyak 

dipengaruhi oleh jenis pakan, bangsa, produksi susu, tingkat 

laktasi, kualitas dan kuantitas makanan, kebutuhan dan 

kesehatan. Menurut Fox dan McSweeney (2007), kandungan 

lemak susu menggambarkan kebutuhan energi setiap ternak. 

Menurut Steinshamn (2010) kadar lemak yang tinggi 

maka berat jenisnya juga tinggi. Kandungan lemak 

menggambarkan kebutuhan energy setiap ternak. Komposisi 

lemak susu akan protein yang cukup tinggi dalam konsentrat 

merupakan pemacu produksi asam propionate di dalam rumen 

yang kemudian diserap darah. Pakan berupa hijaun 

menghasilkan banyak banyak asetat sebagai bahan baku 

sintesis lemak susu. Asam asetat yang merupakan produk 

fermentasi makanan kasar di dalam rumen merupakan 

precursor utama pembentukan lemak susu (Bauman and 

Griinari, 2003). Hijauan di dalam rumen merupakan sumber 

asam asetat yang merupakan bahan baku pembentuk berbagai 

asam lemak dari lemak susu yaitu butirat, kaproat, kaprilat, 

kaprat, laurat, miristat, palmitat, oleat, stearat, dan linolaet. 
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Semakin banyak produksi asetat, semakin banyak sintesis 

asam lemak yang kemudian menyebabkan peningkatan kadar 

lemak susu (Bertilsson and Murphy., 2003). Moorby, Lee, 

Davies, Kim, Nute, Ellis and Scollan (2009) menambahkan 

bahwa tingginya kadar lemak di dalam susu tergantung 

ketersediaan prekursor pembentuk asam lemak susu, yang 

dipengaruhi oleh makanan yang diberikan antara lain glukosa, 

trigliserida dan prekursor utama yaitu asam asetat dan β-

hidroksibutirat. Asam asetat yang merupakan produk dari 

fermentasi makanan kasar di dalam rumen merupakan 

prekursor utama pembentukan lemak susu.  

Sintesis lemak susu terjadi dalam sitoplasma kelenjar 

susu. Pada ternak rumiansia, asetat dan β-OH butirat (hasil 

metabolisme asam butirat), selain untuk sumber energi juga 

dsigunakan untuk sintesis lemak di dalam kelenjar susu oleh 

enzim asetil KoA karboksilase. Oksidasi glukosa melalui 

siklus pentosa oleh enzim glukosa 6-phosphat dehidrogenase 

menghasilkan NADPH yang diperlukan untuk sintesis asam 

lemak di kelenjar susu (Vanhatalo, Kuoppala, Toivonen, and 

Shingfield, 2007).  

Kadar lemak susu berfluktuasi dan banyak dipengaruhi 

oleh jenis pakan, produksi susu, kualitas dan kuantitas 

makanan, kebutuhan dan kesehatan. Menurut Fox and 

McSweeney (2007), kandungan lemak susu menggambarkan 

kebutuhan energi setiap ternak.Kandungan lemak susu sapi 

perah yang diberikan perlakuan pakan tanpa fermentasi dan 

pakan fermentasi tidak menunjukkan pengaruh yang nyata. 

Komposisi lemak susu pada perlakuan P1 relatif lebih tinggi 

dari pada perlakuan P0. Tingginya konsentrasi lemak susu 

pada P1 disebabkan oleh bahan aktif yang ada pada pakan 
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yang dapat merangsang prekursor lemak susu yaitu asam 

asetat. 

Lemak susu merupakan hasil perombakan serat kasar 

menjadi asam setat, lemak darah, dan selanjutnya menjadi 

lemak susu. Kandungan lemak susu relatif sama merupakan 

akibat dari pemberian ransum dengan kadar serat kasar di atas 

13%. Menurut NRC (2001), kandungan serat kasar ransum 

sapi perah tidak boleh kurang dari 13% karena dapat 

menurunkan kandungan lemak susu yang dihasilkan. Sudono 

et al.(2003) menambahkan pakan hijauan menyebabkan kadar 

lemak susu tinggi karena lemak susu tergantung dari 

kandungan serat kasardalam pakan. Kadar lemak susu di 

pengaruhi oleh pakan karena sebagian besar dari komponen 

susu disintesis dalam ambing dari substrat yang sederhana 

yang berasal dari pakan (Maheswari, 2004). 

 

2.2.3 Kadar Protein Susu 

Hasil analisis uji t pada Lampiran 2 menunjukkan 

perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap kadar protein susu sapi perah. Berdasarkan hipotesis 

yang kedua yang menyatakan bahwa perlakuan pemberian 

pakan fermentasi akan meningkatkan kadar protein pada susu 

sapi perah ditolak dan hasil perhitungan rata-rata kadar protein 

susu sapi perah yang disajikan pada Tabel 2. Hasil penelitian 

menunjukkan kadar protein susu sapi perah yang diberi 

perlakuan P0 (pakan tanpa fermentasi) sebesar 3,01±0,12 % 

dan P1 (pakan fermentasi) sebesar 3,06±0,12% (Tabel 2).  

Kandungan protein susu sapi perah perah penelitian tidak 

memperlihatkan pengaruh nyata akibat pemberian kedua jenis 

ransum.  
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Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa 

kandungan protein susu sapi perah perah penelitian yang 

diberi pakan tanpa fermentasi (P0) cenderung sama dengan 

sapi perah yang mengkonsumsi pakan fermentasi (P1). Hal ini 

kemungkinan disebabkan oleh adanya mobilisasi protein tubuh 

pada ternak yang mengkonsumsi pakan P0 dan P1 sehingga 

mendukung tersedianya asam amino baik esensial maupun non 

esensial untuk sintesis protein susu.  

Pemberian pakan yang mengandung protein yang tinggi 

akan meningkatkan protein susu sehingga berat jenis susu 

meningkat. dengan tambahan konsentrat, energi yang tersedia 

menjadi lebih banyak untuk pembentukan asam amino yang 

berasal dari protein mikroba. Peningkatan ketersediaan asam-

asam amino ini akan memberi kontribusi terhadap peningkatan 

sintesis protein susu. Konsumsi PK yang tinggi dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, salah satunya adalah jenis bahan pakan 

khususnya pakan fermentasi. Pakan fermentasi merupakan 

pakan yang di awetkan tetapi kandungan nutrisi pakannya 

meningkat dengan adanya proses fermentasi (Tabel 2). Protein 

dalam tubuh diubah menjadi energi jika diperlukan. Protein 

sangat diperlukan untuk pertumbuhan, reproduksi dan 

produksi susu (Steinshamn, Purup, Thuen, and Hansen -Moller  

2008). Pemberian fermentasi dalam pakan ternak sapi perah 

menyebabkan energi yang tersedia menjadi lebih banyak untuk 

pembentukan asam amino yang berasal dari protein mikroba di 

dalam rumen, sehingga ketersediaan asam amino ini akan 

memberi kontribusi terhadap peningkatan sintesis protein susu 

(Morbby et al., 2009) 

Hal ini sejalan dengan pendapat van Dorland (2006) 

yang mengemukakan asam amino esensial maupun non 

esensial dibutuhkan untuk sintesis protein susu sehingga 
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apabila asam amino dari pakan tidak mencukupi maka akan 

terjadi mobilisasai protein tubuh. Laju sintesis protein akan 

semakin berkurang jika kertersediaan substrat di dalam 

kelenjar susu semakin sedikit.  

Protein susu dibentuk dari tiga sumber utama yang 

berasal dari darah yaitu peptida, plasma protein dan asam 

amino bebas. Peningkatan kadar protein susu disebabkan 

terjadinya penurunan rasio hijauan dalam pakan yang 

menyebabkan rasio konsentrat meningkat. Peningkatan rasio 

konsentrat mengakibatkan terjadinya peningkatan energi 

termetabolisme (ME) dan protein kasar pada ternak yang 

diberi pakan rumput lapang dan ampas bir (Sanh et al., 2002). 

Kadar protein susu relatif tetap selama laktasi, karena protein 

ini disintesis dalam sel epitel kelenjar ambing yang dikontrol 

oleh gen yaitu DNA. Standar kadar protein susu sapi perah 

sesuai SNI susu segar adalah 2,7% (Badan Standarisasi 

Nasional, 1998). 

Menurut pendapat Alim, dkk. (2002) dan Damron 

(2003) bahwa nutrisi diperlukan untuk kesehatan dan produksi 

susu sapi perah. Protein ransum digunakan oleh tubuh menjadi 

produksi susu. Mikroba rumen dan sapi perah adalah makhluk 

biologis sehingga ada keterbatasan dalam proses fisiologisnya. 

Akibat lanjut yaitu protein yang dibentuk oleh mikroba rumen 

dan sapi perah relatif sama walau jumlah protein ransum 

ditingkatkan. 

Sintesis protein susu berasal dari asam amino yang 

beredar dalam darah sebagai hasil penyerapan saluran 

pencernaan maupun hasil perombakan protein tubuh dan asam 

amino yang disintesis oleh sel epitel kelenjar susu. Sintesis 

protein susu ini dikontrol oleh gen, yang mengandung material 

genetik asam deoxiribonukleat (DNA) (Akers, 2002). Glukosa 
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dan beberapa sumber nitrogen diperlukan untuk sintesis asam 

amino di kelenjar susu. Asam amino tersebut akan diubah 

menjadi casein, α-laktoglobulin dan β-laktalbumin di dalam 

kelenjar susu. 

Prekursor pembentukan protein susu yang disintesis di 

dalam kelenjar mamae adalah asam amino esensial dan asam 

amino non esensial yang berasal dari plasma darah. 

Pengambilan asam amino non esensial oleh kelenjar mamae 

ini lebih berfluktuasi tergantung waktu dan individu ternak. 

Kelenjar mammae dapat beradaptasi sendiri terhadap 

ketersediaan asam amino non esensial yang berfluktuasi tetapi 

tergantung pada ketersediaan asam amino esensial yang 

terdapat di dalam darah. Kelenjar mammae dapat mensintesa 

asam amino non esensial dari berbagai prekursor antara lain 

yaitu asam lemak terbang seperti asetat dan propionat, glukosa 

dan asam amino yang lain (Bertilsson and  Murphy, 2003). 

Kandungan protein susu bervariasi tergantung dari 

bangsa, produksi susu, tingkat laktasi, kualitas dan kuantitas 

makanannya, kadar protein dalam ransum (Toharmat, 2002).  

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kadar protein susu 

sapi perah sudah sesuai standar yang telah ditentukan. 

Menurut BSN (2011), susu segar harus memenuhi syarat-

syarat tertentu agar aman dikonsumsi yaitu densitas minimal 

1.027 g mL-1, kadar lemak minimum 3%, kadar protein 

minimum 2.7%, SNF minimal 7.8% dan TPC maksimum 

1x106 cfu mL-1. 

 

4.2.3 Berat Jenis 

Hasil analisis uji t pada Lampiran 3 menunjukkan 

perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap berat jenis susu sapi perah. Berdasarkan hipotesis 
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nomor tiga perlakuan pemberian pakan fermentasi akan 

meningkatkan berat jenis pada susu sapi perah ditolak dan 

hasil perhitungan rata-rata berat jenis susu sapi perah yang 

disajikan pada Tabel 2. Walaupun secara analisis statistik tidak 

ada perbedaan berat jenis susu pada sapi perah  yang diberi 

pakan fermentasi dan tanpa fermentasi tetapi terdapat 

kecenderungan berat jenis pada sapi perah yang diberi pakan 

fermentasi lebih rendah daripada kadar lemak pada sapi perah 

yang diberi pakan tanpa fermentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan berat jenis susu sapi perah yang diberi perlakuan 

P0 (pakan tanpa fermentasi) sebesar 1,02723±0,0015 dan P1 

(pakan fermentasi) sebesar 1,02701±0,0006 (Tabel 2). 

Menurut Badan Standar Nasional (2008), berat jenis 

susu menjadi syarat mutu susu segar dalam SNI 01-3141-1998 

adalah minimum 1,0280 pada suhu 27,5
o
C. Kecenderungan 

nilai BJ di sapi perah yang diberi pakan fermentasi lebih tinggi 

dipada BJ sapi perah yang diberi pakan tanpa fermentasi. BJ 

susu erat kaitannya dengan komponen padatan susu dan BK 

konsentrat dalam ransum. 

Berat jenis susu menunjukkan imbangan komponen 

zat-zat pembentuk di dalamnya dan sangat dipengaruhi oleh 

kadar lemak dan bahan kering tanpa lemak yang tidak lepas 

dari pengaruh makanan dan kadar air di dalam susu. Faktor-

faktor yang mempengaruhi perubahan berat jenis susu adalah 

faktor komposisi susu itu sendiri, yang terdiri dari protein, 

lemak, laktosa, gas dan mineral dalam susu.  

Kualitas susu ditentukan oleh warna, bau, rasa, 

kebersihan, berat jenis, kadar lemak, bahan kering tanpa lemak 

dan kadar protein. Berat jenis susu menunjuklan imbangan 

komponen zat-zat pembentuk di dalamnya. Nilai berat jenis 

susu dipengaruhi oleh kadar lemak dan bahan kering tanpa 
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lemak, yang tidak lepas dari pengaruh makanan dan kadar air 

dalam susu. Makin tinggi kandungan bahan kering (BK) susu, 

maka makin tinggi berat jenis susu. Berat jenis susu erat 

kaitannya dengan komponen padatan susu dan BK konsentrat 

dalam ransum. Semakin tinggi persentase BK ransum 

menghasilkan berat jenis susu yang semakin besar. Berat jenis 

susu dipengaruhi oleh komponen susu terutama lemak, karena 

BJ lemak lebih rendah dari pada air. Semakin tinggi kadar 

lemak dalam susu menyebabkan berat jenis susu yang rendah.  

Hal ini sesuai dengan Steinshamn (2010) menyatakan 

bahwa berat jenis susu dipengaruhi oleh kandungan bahan 

kering pakan sehingga kenaikan bahan kering akan 

meningkatkan berat jenis susu. Kandungan bahan kering susu 

tergantung pada zat-zat makanan yang dikonsumsi oleh ternak 

yang kemudian digunakan sebagai prekursor pembentukan 

bahan kering atau padatan di dalam susu. Bahan kering (BK) 

adalah komponen susu selain air yang meliputi lemak, protein, 

laktosa dan abu. Konsumsi bahan kering yang tinggi 

menyebabkan tersedianya substrat yang dibutuhkan untuk 

sintesis laktosa. Laktosa merupakan disakarida yang disusun 

dari glukosa dan galaktosa. Laktosa adalah karbohidrat utama 

dalam susu Konsumsi bahan kering yang tinggi akan 

meningkatkan kecernaan. Kecernaan BK terjadi karena 

terdapat peningkatan populasi bakteri, baik bakteri amilolitik, 

selulolitik, lipolitik, maupun proteolitik sehingga nilai 

cernanya meningkat.  

 Semakin tinggi prosentase BK ransum menghasilkan 

berat jenis susu yang semakin besar. Berat jenis susu 

dipengaruhi oleh komponen susu terutama lemak karena 

lemak lebih rendah dari pada air. Semakin tinggi kadar lemak 

dalam air susu menyebabkan berat jenis air susu rendah. 
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Bahan kering tanpa lemak dalam susu terdiri atas protein, 

laktosa, vitamin, zat-zat nitrogen non protein dan garam-garam 

(Vanhatalo et al., 2007). 

Berat jenis air susu juga sangat dipengaruhi oleh berat 

jenis dari komponen penyusun susu seperti protein, laktosa, 

dan mineral (van Dorland, 2006). Komposisi susu seperti 

lemak, protein, laktosa, dan mineral dipengaruhi oleh 

kandungan nutrisi yang terdapat pada pakan yang diberikan 

pada kambing. Hal ini sesuai dengan pendapat Saleh (2004) 

jenis pakan dapat mempengaruhi komposisi susu. Pendapat ini 

diperkuat oleh Al Mabruk et al (2004) komposisi susu sapui 

bervariasi, dipengaruhi oleh bangsa (jenis), produksi susu, 

tingkat laktasi, kualitas dan kuantitas makanannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pemberian pakan fermentasi dengan bakteri 

azotobachter dapat meningkatkan kualitas susu khususnya 

pada kadar lemak susu yaitu 5,71±0,87% untuk kadar protein 

3,06±0,12%  dan berat jenis susu 1,02701±0,0006. 

 

5.2 Saran 

Disarankan pakan fermentasi menggunakan bakteri 

azotobachter  bisa diberikan pada sapi perah untuk menunjang 

ketersediaan pakan sepanjang tahun.  
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Lampiran 1. Uji t kadar lemak susu sapi perah antar 

perlakuan 

 

  

Sapi Perah 

Kadar Lemak (%) 

P0 P1 

1 4,92 5,93 

2 4,19 5,78 

3 3,90 6,56 

4 4,32 4,57 

5 3,40 

 Jumlah 20,73 22,84 

 

 

Sampel 
D

b 
Rataan SD t hitung 

t tabel 

1% 5% 

Kadar Lemak- P0 5 4,15 0,56 2,42 3,50 2,36 
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Kadar Lemak- P1 4 5,71 0,83 

 

 

thitung =
 X1 − X2 

 
sd1

2

n1 − 1
+

sd2
2

n2 − 1

 

 

thitung =
 4,15− 5,71 

 0,56
2

4 +
0,832

3

 

 

thitung =
 1,56 

 0,14 + 0,28
 

 

thitung =
 1,56 

 0,42
 

 

thitung =
 1,56 

0,65
 

 

thitung = 2,43 

 

Kesimpulan  

Karena t hitung  > t tabel  

Maka H0 ditolak dan H1 diterima  

Kadar lemak susu pada sapi perah yang diberi pakan tanpa 

fermentasi dan pakan fermentasi berbeda nyata 
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Lampiran 2. Uji t kadar protein susu sapi perah antar 

perlakuan 

 

  

Sapi Perah 

Kadar Protein (%) 

P0 P1 

1 2,86 3,20 

2 3,07 3,03 

3 3,16 3,10 

4 2,90 2,91 

5 3,07 

 Jumlah 15,05 12,24 
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thitung =
 X1 − X2 

 
sd1

2

n1 − 1
+

sd2
2

n2 − 1

 

 

thitung =
 3,01− 3,06 

 0,12
2

4 +
0,122

3

 

 

thitung =
 0,05 

 0,03 + 0,04
 

 

thitung =
 0,05 

 0,07
 

 

thitung =
 0,05 

0,27
 

 

thitung = 0,18 

 

 

Kesimpulan  

Karena t hitung  < t tabel  

Sampel db Rataan SD 
t 

hitung 

t tabel 

1% 5% 

Kadar Protein- P0 5 3,01 0,12 0,18 3,50 2,36 

Kadar Protein- P1 4 3,06 0,12 
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Maka H0 ditolak dan H1 diterima  

Kadar protein susu pada sapi perah yang diberi pakan tanpa 

fermentasi dan pakan fermentasi tidak berbeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3. Uji t berat jenis susu sapi perah antar perlakuan 

 

  

Sapi Perah 

Berat Jenis 

P0 P1 

1 1,02609 1,02773 

2 1,02759 1,02704 

3 1,02883 1,02705 

4 1,02538 1,0262 

5 1,02827 

 Jumlah 5,13616 4,10802 
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Sampel db rataan SD t hitung 
t tabel 

1% 5% 

Berat jenis- P0 5 1,02723 0,0014 0,0095 3,50 2,36 

Berat jenis- P1 4 1,02721 0,0006 

 

 

thitung =
 X1 − X2 

 
sd1

2

n1 − 1
+

sd2
2

n2 − 1

 

 

thitung =
 1,02723− 1,02721 

 0,0014
2

4 +
0,00062

3

 

 

thitung =
 0,00023 

 0,00036 + 0,00021
 

 

thitung =
 0,00023 

 0,00057
 

 

thitung =
 0,00023 

0,02394
 

 

thitung = 0,0095 

 

 

 

Kesimpulan  
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Karena t hitung  < t tabel  

Maka H0 ditolak dan H1 diterima  

Berat jenis pada susu pada sapi perah yang diberi pakan tanpa 

fermentasi dan pakan fermentasi tidak berbeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

Dokumentasi Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kandang 1 
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Gambar 4. Tebon jagung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kandang 2 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 . Pencacahan 

pakan hijauan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pembuatan 

Fermentasi Pakan Hijauan. 
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Gambar 8. Pakan 

Kosentrat Fermentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Penyimpanan 

Stock Pakan Fermentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. penyimpana 

Sampel Susu Untuk Di 

Analisis. 

  


