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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Kemiri Kecamatan 

Jabung Kabupaten Malang.  Tahun 2011, Kecamatan Jabung 

oleh Dinas Peternakan Kabupaten Malang dinyatakan sebagai 

salah satu sentra sapi perah di Malang bagian timur dan 

tenggara, diharapkan pengembangan usaha peternakan sapi 

perah rakyat di wilayah Jabung semakin meningkat.  

Lokasi penelitian berada pada ketinggian 1134 m di 

atas permukaan laut. Rata-rata suhu pada pagi hari sekitar 20° 

C dengan kelembaban 90,44% dan pada sore hari sekitar 22° C 

dengan kelembaban 85,72%. Suhu di lokasi penelitian sudah 

memenuhi standar bagi ternak sapi perah, karena pada suhu 

tersebut dapat memberi kenyamanan bagi ternak perah 

sehingga tingkat produktivitas meningkat, hal ini sesuai 

dengan pendapat Yani dan Purwanto (2006) menyatakan 

bahwa sebagian besar sapi-sapi perah yang ada di Indonesia 

adalah sapi bangsa  Friesian Holstein (FH) yang didatangkan 

dari negara-negara Eropa yang memiliki iklim sedang 

(temperate) dengan kisaran suhu termonetral rendah (13-

25ºC). Berdasarkan kondisi iklim asal tersebut, sapi perah FH 

sangat peka terhadap perubahan suhu tinggi. 

Pemerahan yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu 

2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Pemerahan pagi hari 

pada pukul 05.00 WIB dan sore hari pada pukul 16.00 WIB. 

Sebelum pemerahan, kandang dan sapi dibersihkan terlebih 

dahulu kemudian mempersiapkan alat pemerahan. Susu yang 

telah diperah menggunakan mesin perah disaring ke dalam 
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milk can kemudian di tampung pada tangki 

penampungan/cooling unit. 

4.2 Konsumsi Pakan 

Kualitas pakan berpengaruh paling besar pada 

produksi susu. Jumlah pemberian pakan hijauan dan 

konsentrat dapat mempengaruhi jumlah produksi dan kadar 

protein. Pakan yang diberikan adalah rumput gajah 

(Pennisetum purpureum) dan konsentrat yang terdiri dari 

campuran singkong dan limbah roti. Konsentrat diperoleh dari 

Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung. Hijauan diperoleh dari 

hasil penanaman pada lahan pribadi, limbah roti dan singkong  

diperoleh dari pengepul dan petani singkong. Konsentrat 

diberikan 2 kali sehari sebelum pemberian hijauan yaitu pada 

pagi hari pukul 06.00 WIB dan sore hari pukul 15.30 WIB 

dengan komposisi konsentrat 6 kg/ekor/hari, singkong cacah 4 

kg/ekor/hari dan limbah roti 2 kg/ekor/hari. Pemberian pakan 

konsentrat yang memiliki nilai nutrisi lebih tinggi daripada 

hijauan, ditujukan untuk memberikan peluang pada ternak 

agar dapat memaksimalkan pertumbuhan atau produksi 

(Laryska dan Nurhajati, 2013). Menambahkan Eniza (2004), 

fungsi utama konsentrat adalah untuk mencukupi kebutuhan 

protein, karbohidrat, lemak dan mineral yang tidak dapat 

dipenuhi oleh hijauan.  

Penambahan konsentrat kemungkinan besar sebagai 

sumber energi yang mengandung karbohidrat yang akan 

terfermentasi menjadi asam propionat (C3). Asam propionat 

berpengaruh terhadap produksi susu karena asam propionat 

dapat diubah menjadi glukosa, dan glukosa merupakan bahan 

pembentuk laktosa susu. Kurang dari 40% dari bahan kering 

susu adalah laktosa yang bersifat menyerap air, sehingga 
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apabila terjadi peningkatan kadar laktosa maka produksi susu 

juga meningkat (Purba, 2006). 

Kebutuhan dan konsumsi pakan sapi perah PFH di 

Peternakan rakyat dihitung berdasarkan konsumsi harian yang 

dibandingkan dengan kebutuhan harian. pernghitungan 

konsumsi pakan, sapi laktasi yang ada di lokasi penelitian 

dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan bulan laktasinya. 

Laktasi awal merupakan sapi dengan kelompok  0-3 bulan 

masa laktasi. Laktasi tengah merupakan sapi dengan kelompok 

4-6 bulan masa laktasi. Pengelompokan ini dilakukan karena 

kebutuhan pakan tiap bulan laktasi berbeda yang disebabkan 

oleh produksi susu tiap kelompok berbeda. Umumnya sapi 

mencapai produksi maksimal di awal pertengahan laktasi. 

Jumlah BK rumput gajah sebesar 22%, konsentrat 91%, 

singkong 32% dan limbah roti 91%. Konsumsi bahan kering 

pada penelitian dapat dilihat pada Lampiran 2. 

4.3 Pengaruh Pemberian Probiotik terhadap Produksi dan 

Protein Susu 

Rata-rata produksi susu harian dan protein susu sapi 

PFH selama penelitian yang diberi perlakuan probiotik 60 

ml/ekor/hari seperti pada Tabel 2, sedangkan hasil perhitungan 

produksi susu dan protein susu tertera pada Lampiran 3 dan 4. 
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Tabel 2. Sapi perah yang diberi perlakuan probiotik 

Perlakuan Jumlah 

(ekor) 

Produksi 

susu/liter/ekor/hari 

± SD 

Protein susu 

(%) ± SD 

P0 6 16,100±2,388b 2,850±0,176b 

P1 6 19,383±2,611a 3,107±0,182a 

Jumlah 12   

Keterangan : a-b Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang nyata 

(P<0,05) pada produksi dan protein susu. 

Sapi PFH yang diberi probiotik 60 ml/ekor/hari 

produksi dan protein susu lebih tinggi dibandingkan yang 

tidak diberi probiotik. 

4.3.1 Pengaruh Pemberian Probiotik terhadap Produksi 

Susu  

Produksi susu merupakan tujuan utama yang 

diharapkan dari pemeliharaan sapi perah. Pemberian probiotik 

60 ml/ekor/hari pada pakan menghasilkan produksi susu yang 

berbeda secara nyata (P<0,05) dibanding yang tidak diberi 

probiotik. Hal ini dikarenakan probiotik merupakan sumber 

mikroba yang dapat membantu proses pencernaan dan 

konsumsi pakan sehingga berpengaruh pada produksi susu. 

Hal ini sesuai dengan penelitian Novianto, Sarwiyono dan 

Setyowati (2013) bahwa pemberian probiotik dengan dosis 40 

ml/ekor/hari, 60 ml/ekor/hari dan 80 ml/ekor/hari yang dapat 

meningkatkan produksi susu pada dosis 60 ml/ekor/hari 

sebanyak  4-6 liter/hari. 

Asmarasari, Santiananda dan Zain (2010) 

menyatakan bahwa penambahan probiotik memberikan 

pengaruh pada peningkatan perombakan asam laktat sehingga 



29 

0.000 

5.000 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

P0 P1 

P
ro

d
u

k
si

 s
u
su

 (
li

te
r)

 

Perlakuan 

dapat menstabilisasi pH rumen, meningkatan sintesis protein 

oleh mikroba dan meningkatan populasi mikroba yang 

berpengaruh pada kecernaan serat, konsumsi pakan serta 

produksi susu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Produksi susu (liter/ekor/hari) sapi perah tanpa 

probiotik (P0) dan diberi probiotik (P1) 

Probiotik dapat meningkatkan produksi susu karena 

pemberian probiotik pada pakan dapat membantu 

meningkatkan kestabilan pH rumen, sehingga populasi bakteri 

dalam rumen meningkat. Populasi bakteri dalam rumen dapat 

membantu meningkatkan laju cerna serat dan laju alir 

mikroba, sehingga konsumsi pakan akan meningkat. Semakin 

tinggi konsumsi pakan maka produksi susu akan meningkat 

(Pamungkas dan Anggraeny, 2006). Mikrobia yang dijadikan 

sebagai probiotik merupakan mikrobia penghasil asam laktat, 

karena aktivitas mikrobia asam laktat dapat menyebabkan pH 

saluran pencernaan yang rendah di bawah lingkungan pH yang 



30 

digunakan untuk aktivitas bakteri petogen (Zakariah, 2012). 

Menurut Widiawati dan Winugroho (2007), penambahan 

probiotik yang terdiri dari Bioplus, Saccharomyces cerevisiae 

dan Candida utilis pada pakan dapat meningkatkan produksi 

susu sapi perah sebesar 13%. 

4.3.2 Pengaruh Pemberian Probiotik terhadap Protein 

Susu 

Protein susu merupakan salah satu penentu dari 

kualitas susu, semakin tinggi protein susu maka kualitas susu 

semakin baik. Hamid, Firnanda dan Arifin (2010) menyatakan 

bahwa kadar protein susu dapat mempengaruhi harga jual susu 

pada IPS (Industri Pengolahan Susu) dan koperasi susu. 

Protein susu dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya 

yaitu pakan yang berkualitas baik. Pakan yang diberikan di 

lokasi penelitian memiliki kualitas yang kurang baik. Dari 

hasil penelitian, pemberian probiotik 60 ml/hari pada pakan 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap protein 

susu, hal ini dikarenakan probiotik mengandung bakteri 

Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum dan Bacillus 

megaterium, dari ketiga bakteri tersebut bakteri Bacillus 

megaterium merupakan bakteri yang meningkatkan protein 

susu. Andriani, Sukaya, Ratu dan Abun (2012) menyatakan 

bahwa Bacillus megaterium merupakan sumber yang baik dari 

protein karena merupakan sebuah kloning host dan diinginkan 

menghasilkan variasi besar enzim. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian probiotik 

(P1) dapat meningkatkan rata-rata protein susu per hari. Rata-

rata protein susu yang dihasilkan pada P0 yaitu 2,850% dan P1 

yaitu 3,107%, hal ini menunjukkan bahwa pemberian 

probiotik sebanyak 60 ml/hari dapat meningkatkan protein 
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susu dibandingkan dengan perlakuan kontrol, hal ini sesuai 

dengan penelitian Hossain, Islam, Ara, dan Iliyah (2014) 

menyatakan bahwa pemberian probiotik dapat meningkatkan 

persentase protein susu sekitar 0,16-0,20%. Anggraini (2005) 

menyatakan bahwa protein susu berhubungan positif dengan 

konsumsi bahan kering, dimana peningkatan konsumsi bahan 

kering ransum akan meningkatkan kadar protein susu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Persentase protein (%) susu sapi perah tanpa 

probiotik (P0) dan diberi probiotik (P1) 

Kadar protein susu minimal menurut BSN (2011) 

adalah 2,8%. Pemberian probiotik pada penelitian dapat 

meningkatkan kadar protein susu yang rendah, penelitian ini 

membuktikan bahwa kadar protein susu sebelum pemberian 

probiotik yaitu 2,850% dan setelah pemberian probiotik kadar 

protein susu meningkat menjadi 3,107%. Wahyudi (2006) 

menyatakan bahwa kandungan zat tersebut dapat memperbaiki 
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media tumbuh mikroorganisme non patogen dalam rumen dan 

memperbaiki keseimbangan ekosistem rumen sehingga 

mikroorganisme rumen dapat tumbuh dan berkembang dengan 

pesat untuk menghasilkan sebuah protein mikroba sabagai 

sumber protein penting bagi ruminansia untuk meningkatkan 

produksi dan kualitas susu. 

4.4 Income Over Feed Cost (IOFC) Probiotik terhadap 

Produksi Susu 

IOFC merupakan barometer untuk melihat seberapa 

besar biaya pakan yang merupakan biaya terbesar dalam usaha 

peternakan. IOFC diperoleh dengan menghitung selisih 

pendapatan usaha peternakan dikurangi biaya pakan. 

Pendapatan merupakan perkalian antara produksi peternakan 

akibat perlakuan dengan harga jual (Prawirokusumo, 1990). 

Usaha suatu peternakan biaya pakan merupakan komponen 

terbesar dari total biaya produksi (70-80%), karena biaya 

pakan tanpa mengurangi daya produksi yang tinggi. 

Penggunaan probiotik diharapkan dapat menekan biaya pakan 

karena probiotik ini mengandung bakteri selulolitik yang 

tinggi, sehingga ternak dapat memenfaatkan hijauan , limbah 

pertanian dan limbah industri. Secara efisiensi untuk 

menghasilkan produksi ternak yang maksimal, serta terbukti 

dapat meningkatkan kecernaan hijauan sehingga efisiensi 

pakan menjadi lebih baik, seperti yang tertera pada Tabel 3 

dan 4. 
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Tabel 3. Biaya pakan tiap perlakuan 

 

 

 

 

 

Perhitungan IOFC dilakukan untuk mengetahui nilai 

ekonomis pakan. IOFC pada sapi perah dihitung dengan 

asumsi harga susu saat itu Rp 7.000/liter. Perhitungan tersebut 

dapt dilihat pada Lampiran 5. 

Tabel 4. Rataan IOFC sapi perah yang diberi probiotik selama 

30 hari (per ekor per hari) 

 

 

 

 

 
 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan tidak nyata (P>0,05) 

pada IOFC. 

Perhitungan IOFC pada pemberian probiotik pada 

sapi perah lebih tinggi dibandingkan sapi yang tidak diberi 

probiotik. P0 (tanpa probiotik 60ml/ekor/hari) yaitu Rp 

80.600/liter/hari dan P1 (probiotik 60ml/ekor/hari) yaitu Rp 

98.181/liter/hari. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 

Income Over Feed Cost (IOFC) P0 dan P1 berbeda tidak nyata 



34 

(P>0,05), artinya pemberian probiotik pada sapi perah PFH 

tidak memberikan pengaruh secara statistik terhadap Income 

Over Feed Cost (IOFC). Hal ini disebabkan peningkatan 

produksi susu pada perlakuan P0 dan P1 relatif sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. IOFC dari produksi susu perah tanpa probiotik (P0) 

dan diberi probiotik (P1) 

Penambahan probiotik 60ml/ekor/hari dapat 

meningkatkan pendapatan atau Income Over Feed Cost 

(IOFC) sebesar Rp 5.065 untuk per liter susu yang dihasilkan. 

Setyono (2006) menyatakan bahwa kondisi seperti ini 

menunjukkan bahwa efisiensi usaha telah tercapai. Selaras 

dengan produksi susu yang dihasilkan. Suryahadi, Bachtar dan 

Amrullah (2004) menyatakan bahwa nilai IOFC sering 

digunakan untuk melihat manfaat ekonomis dari penerimaan 

perbaikan pemberian pakan. 
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