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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sapi Perah Peranakan Friesian Holstein (PFH) 

Sapi perah Fries Holland (FH) sering dikenal dengan 

nama Friesian Holstein. Sapi FH berasal dari Belanda dan 

mulai dikembangkan sejak tahun 1625. Sapi perah FH ini 

mempunyai sifat tenang yaitu pada betina dan jinak sedangkan 

pejantan agak liar dan ganas, dan sapi jenis ini tidak tahan 

panas tetapi lebih mudah menyesuaikan diri dengan keadaan 

lingkungan. Selain itu sapi FH mempunyai sifat reproduksi 

yang baik. Berat lahir pedet rata-rata sekitar 45 kg atau kira-

kira 10% dari berat badan induk (Ramadhani, 2004). 

Sapi FH memiliki warna cukup terkenal, yaitu warna 

tubuhnya hitam belang putih dengan pembatas yang jelas dan 

tidak ada warna bayangan serta mudah menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sehingga bangsa sapi ini dapat dijumpai 

hampir di seluruh dunia. Sapi FH betina dewasa memiliki 

bobot badan 628 kg sedangkan untuk FH jantan adalah 1.000 

kg (Sudono, Rosdiana dan Budi, 2003). 

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. Apabila sapi FH ditempatkan 

pada lokasi yang memiliki suhu tinggi, maka sapi-sapi tersebut 

akan mengalami cekaman panas terus menerus yang berakibat 

pada menurunnya produktivitas sapi FH (Yani dan Purwanto, 

2006). 
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Sapi yang dipelihara di Indonesia sebagian besar 

adalah keturunan sapi FH. Sapi FH mempunyai keistimewaan 

dibanding sapi perah lainnya, yaitu produksi susunya tingi dan 

mudah beradaptasi di daerah atau lingkungan tropis (Susilorini 

dan Sawitri, 2006). Sapi perah merupakan salah satu ternak 

ruminansia yang dipelihara dengan tujuan produksi susu. 

Pengembangan usaha peternakan sapi perah dengan sasaran 

peningkatan produksi susu perlu diperhatikan baik dari segi 

kualitas maupun kuantitasnya. Kualitas dan kuantitas susu 

dapat dipengaruhi oleh faktor fisiologis dan faktor lingkungan. 

Faktor fisiologis meliputi bangsa, tingkat laktasi, kebuntingan, 

interval beranak dan umur. Faktor lingkungan meliputi 

makanan, masa kering, kondisi waktu beranak, frekuensi 

pemerahan, interval pemerahan, temperatur lingkungan, 

penyakit dan obat-obatan (Mardalena, 2008). 

2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produksi Susu 

Sapi perah dapat diambil atau diperah susunya 

apabila sudah beranak, yaitu setelah berumur 2-2,5 tahun. 

Susu yang dihasilkan secara ekonomis, yaitu sampai induknya 

beranak 5 kali (setara dengan umur 7,5 tahun). Produksi susu 

sapi perah yang ideal adalah selama 10 bulan untuk 1 masa 

berproduksi (laktasi) dan diharapkan setiap tahun beranak 1 

kali. Masa kering untuk mempersiapkan produksi susu 

berikutnya adalah selama 2 bulan, dengan tujuan untuk 

mengistirahatkan sel-sel kelenjar ambing. Susu hasil 

pemerahan pagi lebih tinggi secara kuantitas, sedangkan hasil 

pemerahan sore hari lebih tinggi secara kualitas. Produksi dan 

kualitas susu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu genetik, 

nongenetik dan lingkungan (Susilorini dan Sawitri, 2006). 

Interval pemerahan merupakan salah satu faktor yang dapat 
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mempengaruhi produksi susu. Produksi susu pagi hari lebih 

tinggi produksinya daripada sore hari. Hal ini disebabkan 

karena interval pemerahan pagi hari lebih lama daripada sore 

hari. Apabila interval pemerahan tidak sama, maka produksi 

susu akan lebih banyak pada interval yang lebih lama 

(McKusick, Thomas, Berger dan Mamet, 2002). Pemerahan 

yang dilakukan dua kali lebih baik menggunakan interval 

12:12, karena interval pemerahan 12:12 produksi susu lebih 

tinggi dibandingkan dengan interval pemerahan 10:14 (Makin, 

2011). 

Performa produksi susu merupakan perpaduan dari 

genetik dan lingkungan. Genetik terdiri dari genetik aditif, 

dominan, dan epistasis, sedangkan ragam lingkungan terdiri 

dari lingkungan temporer dan lingkungan permanen. 

Kemampuan sapi yang bervariasi dalam memproduksi susu 

merupakan karakteristik dari keturunan dan ini berbeda pula di 

antara bangsa dan individu (Ensminger dan Tyler, 2006). 

Sekresi susu terjadi selama masa laktasi yaitu selang 

antara masa beranak dan masa kering selama sepuluh bulan. 

Setelah melahirkan, selama 5 hari pertama sapi akan 

menghasilkan kolostrum. Awal laktasi produksi susu terus 

meningkat dengan cepat dan puncak produksi akan dicapai 

pada hari ke 30 – 60. Setelah puncak produksi dicapai, 

produksi susu cenderung menurun sampai masa kering 

(Schmidt and Vleck, 1988). Selama masa laktasi sapi perah 

mempunyai produksi susu yang rendah, puncak produksi 

dicapai lebih awal dan penurunan produksinya lebih cepat 

daripada sapi yang selama masa laktasinya mempunyai 

produksi susu yang tinggi (Firman, 2010). Produksi susu sapi 

perah dalam satu masa laktasi tidak selalu tetap. Pada awalnya 

berangsur-angsur meningkat, kemudian menurun sampai sapi 
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dikeringkan, yaitu tidak diperah lagi pada saat bunting tua (7-

7,5 bulan) (Susilorini dan Sawitri, 2006). 

Produksi susu sapi perah akan selalu mengikuti suatu 

penampilan yang semakin meningkat dengan bertambahnya 

umur sapi. Umumnya setelah laktasi ketiga produksi susu akan 

menurun terus setiap tahunnya sampai dengan laktasi yang 

ketujuh (terendah) sama halnya dengan bulan laktasi kesatu 

yang mengalami peningkatan sampai pada bulan laktasi yang 

ketiga. Setelah bulan laktasi ketiga maka produksi susu akan 

mengalami penurunan secara perlahan sampai bulan laktasi 

yang terakhir (Widodo, 2008). Rataan produksi susu pada 

usaha peternakan sapi perah sistem pemeliharaan secara 

individu menunjukkan kemampuan produksi susu per ekor per 

hari sapi laktasi sebesar 7,05 liter, sedikit lebih kecil 

perbedaan dengan rataan produksi susu pada sistem 

pemeliharaan secara kelompok sebesar 7,30 liter per ekor per 

hari (Suherman, 2008). 

2.3 Protein Susu 

Protein merupakan bahan pangan penting sebagai 

penyusun komponen-komponen sel, terutama dalam proses 

pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Struktur 

utama protein terdiri dari rantai polipeptida dari asam-asam 

amino yang terikat dengan ikatan peptida. Karakteristik asam 

amino adalah adanya gugus amina (NH2) yang bersifat basa 

dan gugus karboksil (COOH) yang bersifat asam. Keduanya 

dihubungkan melalui rantai hidrokarbon. Protein yang berada 

di dalam susu sebagian besar adalah kasein (76%) dan whey 

protein yang terdiri dari laktalbumin, laktoglobin (18%) serta 

sisanya 6% non protein nitrogen (Susilorini dan Sawitri, 

2006). 
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Sapi FH memiliki rata-rata produksi susu tertinggi 

dengan kadar protein susu terendah diantara bangsa sapi perah 

lainnya. 

Tabel 1. Jumlah dan persentase komposisi susu segar beberapa 

bangsa sapi perah 

 

 

  

 

 

 

Sumber : Qisthon dan Husni (2003) 

 

Pemanfaatan protein dalam pakan diarahkan untuk 

membuat protein agar tidak mudah dipecah atau dideaminasi 

di dalam rumen sehingga dapat lewat kompartemen reticulo-

rumen dalam kondisi utuh sebagai asam amino. Peningkatan 

suplai asam amino ke saluran cerna pascarumen dapat 

meningkatkan produksi susu (energy corrected milk) dengan 

protein susu yang lebih tinggi (Haryanto, 2012). 

Protein susu diperkirakan akan menjadi komponen 

penting dalam penentuan harga susu, maka untuk memilih sapi 

perah yang unggul harus memiliki tingkat protein susu yang 

tinggi. Seleksi keunggulan kadar protein susu menggunakan 

gen kasein mengikuti prosedur seleksi lebih sederhana dan 

keunggulan ternak bisa dilacak secara lebih dini. 

Kemungkinan karena protein susu sebagian besar (sekitar 78-

82%) berupa kasein (Anggraeni, Sumantri, Farajallah dan 

Andreas, 2009). 
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Protein susu terdiri dari casein, laktalbumin dan 

laktoglobulin. Kasein merupakan protein terbanyak jumlahnya 

daripada laktalbulin dan laktoglobulin. Disamping ketiga jenis 

protein tersebut juga terdapat jenis protein lainnya sebagai 

enzim dan imonoglobulin. Berbeda dengan lemak, maka 

protein hanya dapat memeberikan 4,1 kalori setiap gram 

(Hadiwiyoto, 1994). 

2.4 Pakan 

Pakan sapi perah terdiri dari hijauan dan konsentrat. 

Pemberian pakan pada sapi laktasi perlu disesuaikan dengan 

bobot badan, jumlah produksi yang dihasilkan dan kandungan 

lemak dari susu tersebut. Untuk mencapai poduksi susu yang 

tinggi, seekor sapi harus diberi pakan yang baik, terutama 

protein. Hijauan yang diberikan harus berkualitas bagus 

dengan BK yang tinggi. Konsentrat yang diberikan harus 

berkualitas sebanyak 8-10 kg/hari, tergantung dari bobot 

badannya (maksimum 2 kg/100 kg bobot badan). Pemberian 

konsentrat harus bertahap jangan sampai mengganggu 

pencernaan, kekurangan konsentrat yang sementara dapat 

mengakibatkan penurunan produksi susu yang tajam. Oleh 

karena itu, penyediaan pakan secara terus-menerus sangat 

penting (Susilorini, Sawitri dan Muharlien, 2008). Sedangkan 

menurut Huda (2007) menyatakan bahwa pemberian pakan 

dengan protein tinggi diharapkan akan meningkatkan 

konsumsi dan kadar bahan kering tanpa lemak susu. 

Perubahan kadar bahan kering tanpa lemak susu sebagian 

besar diakibatkan dari adanya perubahan kandungan protein 

susu. 

Pemberian pakan yang baik diberikan dengan 

perbandingan 60:40 (dalam bahan kering ransum), apabila 
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hijauan yang diberikan berkualitas rendah perbandingan itu 

dapat menjadi 55:45 dan hijauan yang diberikan berkualitas 

sedang sampai tinggi perbandingannya dapat menjadi 64:36 

(Siregar, 2008). Konsumsi hijauan untuk seekor sapi perah 

dewasa adalah 10% dari bobot badan, sedangkan pemberian 

konsentrat 1 – 1,5% dari bobot badan per harinya (Sudono dan 

Rosdiana, 2003). Program pemberian pakan yang baik adalah 

menjelang beranak sampai setelah beranak akan meningkatkan 

puncak produksi. Produksi tertinggi terjadi 6 minggu setelah 

beranak, tergantung pada kondisi sapi saat beranak (Susilorini 

dan Sawitri, 2006). 

Kualitas pakan merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi kuantitas produksi susu (Muzakki, 2007). 

Pemberian pakan yang tidak teratur dan cukup pada sapi perah 

akan mengakibatkan penurunan produksi dan kualitas susu. 

Variasi produksi susu pada beberapa peternakan sapi perah 

disebabkan pada tatalaksana pemberian pakan yang berbeda. 

Pakan yang terlalu tinggi konsentrat akan menyebabkan kadar 

lemak yang terkandung dalam susu rendah, sedangkan pakan 

yang terlalu banyak hijauan menyebabkan kadar lemak susu 

tinggi karena tergantung dari kandungan serat kasar yang 

terdapat dalam pakan (Selly, 2010). 

Kualitas pakan yang buruk menyebabkan zat nutrisi 

dari suatu bahan pakan yang diserap dalam saluran pencernaan 

untuk produksi susu berkurang. Hal ini berpengaruh pada 

kuantitas dan kualitas susu yang dihasilkan. Pakan tambahan 

berupa suatu bahan yang mengandung koloni mikroba tertentu 

yang disebut probiotik diperlukan untuk meningkatkan daya 

cerna pakan sehingga dapat meningkatkan produktivitas ternak 

(Sarwono dan Arianto, 2003). Konsentrat merupakan bahan 

pakan yang memiliki kandungan nutrisi yang lengkap, 
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sehingga akan mempengaruhi besarnya kandungan bahan 

padat bukan lemak didalam susu. Bahan padat bukan lemak 

terdiri dari protein, laktosa dan mineral (Utami, Lilik dan 

Puguh, 2014). 

Kecernaan serat kasar pakan akan meningkatkan 

ketersediaan energi dan nutrien lain, dan pada gilirannya akan 

meningkatkan produktivitas ternak dari segi kualitas maupun 

kuantitas. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan 

meningkatkan proses fermentasi mikroba dalam rumen. 

Mikroba pencerna serat kasar dapat bekerja secara optimal 

pada pH netral (6-7). Manipulasi dapat dilakukan melalui 

manajemen pakan, diantaranya pemberian pakan, frekuensi 

pemberian pakan atau pemberian feed additive, termasuk 

probiotik (Muktiani dan Wahjono, 2004). 

Faktor penyebab rendahnya produktivitas sapi perah 

tersebut diantaranya adalah pemberian pakan yang belum 

memenuhi kebutuhan nutrien ternak baik makro maupun 

mikro. Nutrien makro terutama protein dan energi dapat 

dipenuhi dari perbaikan kualitas ransum. Nutrien mikro dapat 

diperbaiki dengan cara pemberian suplemen (Indriani, 

Muktiani dan Pangestu, 2013). 

2.5 Metabolisme Karbohidrat 

Campbell dan Reece (2005) menyatakan bahwa 

apabila kecernaan serat kasar di dalam rumen cukup tinggi, 

maka produk fermentasi yang dihasilkan sebagian besar terdiri 

dari asetat (C2). Sebaliknya, apabila fermentasi senyawa 

glukogenik di dalam rumen menduduki proporsi yang lebih 

tinggi, maka produk fermentasi utama terdiri dari propionat 

(C3). Menambahkan Van Soest (1994), ransum ternak 

ruminansia sebagian besar terdiri dari hijauan yang 
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mengandung karbohidrat (KH) structural berupa serat kasar 

(selulosa dan hemiselulosa) dan karbohidrat sederhana yang 

mudah terfermentasi (gula dan pati), yang kemudian keduanya 

akan terfermentasi menjadi volatile fatty acids (VFA), CH4 

dan CO2. 

Penyerapan VFA yang sebagian besar terjadi dalam 

retikulo-rumen dipengaruhi kecepatannya oleh pH dan 

panjang rantai karbon (C) dari VFA, rantai (C) yang semakain 

panjang dan pH retikulo-rumen yang rendah dapat 

mempercepat penyerapan, dan untuk nilai pH berkisar 6-7 

penyerapan hasil dari fermentasi dalam rumen terjadi secara 

efisien karena konsentrasi VFA yang relatif rendah Chuzaemi 

(2012). VFA dapat diperoleh dari proses hidrolisis lemak oleh 

bakteri lipolitik menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian 

gliserol tersebut difermentasikan lebih lanjut menjadi asetat, 

propionat, butirat dan valerat. VFA juga merupakan produk 

akhir fermentasi karbohidrat dan merupakan sumber energy 

utama ruminansia asal rumen. Peningkatan jumlah VFA 

menunjukkan mudah atau tidaknya pakan tersebut didegradasi 

oleh mikroba rumen. Komposisi VFA di dalam rumen berubah 

dengan adanya perbedaan bentuk fisik, komposisi pakan, taraf 

dan frekuensi pemberian pakan, serta pengolahan. Produksi 

VFA yang tinggi merupakan kecukupan energy bagi ternak 

(Sakinah, 2005). 

Ransum yang diberikan kepada ternak ruminansia 

sebagian besar terdiri dari karbohidrat. Di dalam rumen, 

polisakarida dihidrolisa menjadi monosakarida oleh enzim-

enzim mikroba rumen. Kemudian monosakarida tersebut, 

seperti glukosa difermentasi menjadi VFA (Volatile Fatty 

Acid) berupa asetat, propionat, butirat dan gas CH4 serta CO2. 

VFA diserap melalui dinding rumen melalui penonjolan-
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penonjolan yang menyerupai jari yang disebut vili. Sekitar 

75% dari total VFA yang diproduksi akan diserap langsung 

retikulo-rumen yang masuk ke darah, sekitar 20% diserap di 

abomasum dan omasum, dan sisanya sekitar 5% diserap di 

usus halus (McDonald, Edwards dan Greenhalgh, 2002). 

Proses metabolisme karbohidrat dan pembentukan VFA pada 

ternak ruminansia disajikan pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Proses metabolisme karbohidrat dalam 

rumen ternak ruminansia (McDonald, Edwards dan 

Greenhalgh, 2002) 
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2.6 Probiotik 

Probiotik merupakan zat aditif berupa mikroba hidup 

yang diberikan sebagai suplemen yang mempunyai pengaruh 

menguntungkan, dengan memperbaiki keseimbangan 

mikroflora untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan 

ternak (Karuniawati, 2010). Fungsi zat aditif tidak jauh 

berbeda dengan antibiotik yaitu mengatur komposisi 

mikroflora dalam saluran pencernaan. Bakteri asam laktat 

seperti Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, 

Bifidobacteria thermophilum dan jenis fungi seperti 

Saccaromyces cerevisiae adalah contoh-contoh probiotik yang 

telah diproduksi secara komersial. Probiotik dapat mengurangi 

produksi racun dan menurunkan produksi ammonium dalam 

saluran pencernaan (Sjofjan, 2010). Sarwono dan Arianto 

(2003) menyatakan bahwa bahan yang berfungsi sebagai 

probiotik harus memenuhi 4 syarat utama, yaitu: mengandung 

mikroba hidup, mampu meningkatkan produksi, memperbaiki 

konversi pakan dan meningkatkan kesehatan ternak. 

Probiotik dapat memperbaiki 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 (Wahyudi, 2006). 

Mikroba probiotik mampu mengatur beberapa aspek 

dari sistem kekebalan hewan inang. Kemampuan mikroba 

probiotik mengeluarkan racun yang mereduksi atau 

menghambat perkembangan mikroba patogen dalam saluran 

pencernaan, merupakan suatu kondisi yang dapat 

meningkatkan kekebalan inang (McNaught and MacFie, 



17 

2000). Prinsip kerja dari probiotik; bakteri-bakteri probiotik 

(Lactobacillus dan Bifidobacteririum) bekerja secara anaerob 

menghasilkan asam laktat mengakibatkan turunnya pH saluran 

pencernaan yang menghalangi perkembangan dan 

pertumbuhan bakteri-bakteri patogen (Sudarmono, 2013). 

Probiotik merupakan produk yang mengandung 

mikroorganisme hidup dan nonpatogen, yang diberikan pada 

hewan ternak untuk memperbaiki laju pertumbuhan, 

menstabilkan produksi pada ternak, efisiensi konversi ransum, 

meningkatkan penyerapan nutrisi, kesehatan hewan, 

menambah nafsu makan sehingga mempercepat peningkatan 

berat badan dan memperbaiki kualitas feses (Zakariah, 2012). 

Probiotik tergolong dalam makanan fungsional 

dimana bahan makanan ini mengandung komponen-komponen 

yang dapat meningkatkan kesehatan ternak dengan cara 

memanipulasi komposisi bakteri yang ada dalam saluran 

pencernaan ternak. Probiotik merupakan mikroorganisme yang 

dapat meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi pakan ternak 

tanpa mengakibatkan terjadinya proses penyerapan komponen 

probiotik dalam tubuh ternak, sehingga tidak terdapat residu 

dan tidak terjadi mutasi pada ternak. Manfaat probiotik 

sebagai bahan aktif ditunjukkan dengan meningkatkan 

ketersediaan lemak dan protein bagi ternak, disamping itu 

probiotik juga meningkatkan kandungan vitamin B kompleks 

melalui fermentasi makanan (Samadi, 2007). 

Bacillus megaterium bakteri terbaik dari hasil isolasi 

cairan rumen sapi, isolate ini merupakan yang potensial untuk 

digunakan lebih lanjut. Salah satunya dapat digunakan sebagai 

degradator serat kasar dalam bahan pakan yang berserat tinggi. 

Sekresi enzim dari bakteri tersebut pada gilirannya mampu 

menguraikan ikatan-ikatan kompleks menjadi lebih sederhana, 
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melalui pre-digestion seperti proses fermentasi. Penurunan 

serat kasar diakibatkan oleh adanya aktivitas enzim selulase 

yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus megaterium untuk 

mendegradasi selulosa menjadi gula sederhana (glukosa). 

Lactobacillus plantarum adalah bakteri yang berbentuk batang 

dan bersifat anaerob fakultatif yang berarti dapat tumbuh baik 

dengan ada maupun tidak adanya oksigen. Keberadaan 

oksigen L. plantarum dapat mengkonversi oksigen ke 

hidrogen peroksida. Tidak adanya oksigen L. plantarum 

mampu menjalani fermentasi dan mengubah gula menjadi 

asam laktat (Andriani, Sukaya, Ratu dan Abun, 2012). 

Bacillus subtilis menunjukkan karakteristik probiotik 

karena dapat menghambat bakteri patogen.  Bacillus subtilis 

dapat membantu pertumbuhan beberapa mikroorganisme 

anaerob seperti Lactobacillus sp. dan meningkatkan kinerja 

rumen seperti ammonia nitrogen serta konsentrasi VFA. 

Bakteri ini biasa digunakan untuk sapi perah karena dapat 

memperbaiki komposisi susu seperti protein dan lemak susu 

(Sun, Wang dan Deng, 2012). 

Penambahan probiotik pada pakan ternak perah 

laktasi memberikan peningkatan pada produksi susu dan gula 

darah. Tingginya level pemberian probiotik yang diberikan 

dapat meningkatkan gula darah, tetapi penambahan probiotik 

60 ml/ekor/hari pada pakan ternak perah laktasi memberikan 

peningkatan terhadap produksi susu daripada penambahan 

probiotik 40 ml/ekor/hari (Dian, Hartutik dan Marjuki, 2012). 

2.7 IOFC (Income Over Feed Cost) 

Income Over Feed Cost (IOFC) adalah selisih 

pendapatan usaha peternakan dengan biaya pakan. Pendapatan 

merupakan perkalian antara hasil produksi peternakan berupa 
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daging atau susu dengan harga jual. Jumlah ransum yang 

dihabiskan dikali dengan harga selama masa berproduksi. 

Nilai yang diperoleh dibandingkan antara pendapatan dengan 

biaya ransum tersebut (Siregar, 2002). Rasyaf (2002) 

menyatakan bahwa untuk memperoleh selisih pendapatan 

dengan biaya yang tinggi, yaitu dengan menekan biaya ransum 

melalui peningkatan pengawasan terhadap pemberian ransum 

atau melalui pemilihan bibit yang memiliki konversi ransum 

yang baik. 

Parameter biaya pakan dan harga susu merupakan 

faktor utama dalam usaha pemeliharaan sapi perah. 

Penggunaan biaya pakan sapi perah yang besar dapat 

berdampak pada berkurangnya pendapatan, namun dapat 

diterima penggunaannya bila pakan yang digunakan dapat 

meningkatkan produksi dan kualitas susu yang dihasilkan 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Perhitungan 

pendapatan atas biaya pakan disebut dengan analisis IOFC 

atau keuntungan kotor peternak perhari per ekor (Hidayat, 

Kuswaryan, Djaja dan Khaerani, 2006). 

Usaha sapi perah tidak lepas dari pendapatan yang 

diperoleh. Pendapatan sapi perah sebagian besar diperoleh dari 

aktivitas penjualan susu. Aktivitas penjualan susu terkait 

dengan jumlah produksi dan kualitas susu yang dihasilkan 

sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

produksi dan kualitas susu. Perhitungan pendapatan usaha sapi 

perah berdasarkan pengeluaran biaya pakan sangat penting 

dilakukan mengingat pakan merupakan faktor produksi 

terbesar dalam usaha sapi perah sehingga peternak dapat 

mempertimbangkan teknologi pakan yang akan digunakan 

dalam meningkatkan kinerja keuangan usaha sapi perah 

(Hertanto, 2014). 


