
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sapi perah merupakan ternak ruminansia penghasil 

susu yang sangat dominan dibanding ternak perah lainnya. 

Sapi perah yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah 

sapi Friesian Holstein (FH) dan Peranakannya (PFH). Di 

Indonesia konsumsi susu setiap tahun cenderung meningkat. 

Peningkatan konsumsi susu dipengaruhi oleh kenaikan jumlah 

penduduk dan tumbuhnya kesadaran mengenai manfaat susu 

bagi kesehatan (Anonymous, 2015). 

Susu merupakan salah satu bahan makanan yang 

sangat tinggi mutunya sebab mengandunng zat gizi dalam 

perbandingan sempurna diantaranya protein, laktosa, vitamin, 

lemak esensialdan kalsium (Muzzaki, 2007). Selain itu susu 

mudah didapat sehingga susu menjadi salah satu produk bahan 

pangan utama penduduk Indonesia. Tetapi kebutuhan 

permintaan susu di Indonesia belum terpenuhi. Sesuai dengan 

data Dirjen Peternakan untuk memenuhi kebutuhan akan 

permintaan susu, Indonesia masih mengimpor dari luar negeri 

sebanyak 80%, sebab kebutuhan dalam negeri hanya dapat 

memenuhi sebanyak 20%. Kebutuhan susu yang meningkat itu 

merupakan salah satu faktor pendorong bagi perkembangan 

peternakan sapi perah di Indonesia. Salah satu permasalahan 

yang terjadi di Indonesia adalah produktivitas sapi perah yang 

rendah, bahkan kualitas susu yang tidak memenuhi standar 

industri pengolahan susu (Suwignyo, 2004).  

Pakan bagi sapi perah merupakan salah satu faktor 

masalah dalam peningkatan produktifitas susu. Pakan sapi 



perah terdiri dari hijauan dan konsentrat, dimana pada saat ini 

penyediaan pakan secara kontinyu baik kuantitatif maupun 

kualitatif masih merupakan masalah serius yang dihadapi oleh 

peternak sapi perah. Hal ini antara lain disebabkan penyediaan 

hijauan pakan ternak yang berkualitas baik sulit didapatkan 

(terlebih pada musim kemarau). 

Bagi ternak ruminansia dibutuhkan feed additive 

pada pakan berkualitas rendah, agar dapat memanfaatkan 

hijauan atau limbah pertanian seefisien mungkin dalam 

memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Perlu dilakukan 

manipulasi bioproses rumen sebagai upaya memenuhi 

kebutuhan nutrisi ternak, salah satunya menggunakan mineral 

mikro dan makro. Mineral-mineral ini berperan dalam 

optimalisasi bioproses rumen dan metabolism zat-zat pakan. 

Mineral merupakan salah satu zat makanan yang 

esensial dan berpengaruh baik untuk produksi susu dan 

kualitas susu. Mineral diperlukan juga untuk pemeliharaan 

tubuh, pertumbuhan, kelengkapan jaringan tulang, sebagai 

kofaktor beberapa system enzim, pemeliharan keseimbangan 

sistem osmosa dalam tubuh, kontraksi urat daging dan fungsi 

normal dari system saraf.  

Sumber mineral yang umum digunakan pada sapi 

perah berasal dari hijauan dan konsentrat dengan kualitasnya 

sangat bervariasi dan ketersediaannya sangat tidak stabil. 

Ransum dengan kandungan mineral terbatas baik mineral 

makro maupun mikro menyebabkan gangguan terhadap 

aktivitas tubuh seperti menurunkan proses metabolisme dan 

fermentasi di dalam rumen. Kekurangan mineral makro dapat 

menyebabkan terjadinya penurunan produksi dan kualitas susu 

yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena mineral sangat 

menentukan keseimbangan asam basa atau menentukan pH 



dalam rumen. Defisiensi mineral dapat menimbulkan turunnya 

pH akibat produksi asam lemak terbang yang terus-menerus. 

Kondisi asam menyebabkan terhambatnya perkembangan 

mikroba, yang pada gilirannya asam lemak terbang juga 

menurun. Karena asam lemak terbang merupakan sumber 

energi bagi ternak perah, maka menurunnya asam lemak 

terbang dapat menurunkan produksi. Kekurangan mineral juga 

dapat mengganggu fungsi jantung dan otot serta kerja system 

enzim yang manifestasinya adalah turunnya produksi. susu 

baik kuantitatif maupun kualitatif (Tanuwiria, Ayuningsih, dan 

Mansyur, 2005). Salah satu cara untuk mengatasi defisiensi 

mineral adalah dengan menambahkan Suplemen “Bregadium 

Cattle Growth Nutrients” langsung kepada ternak sehingga 

kebutuhan ternak akan mineral dapat terpenuhi.  

Mineral yang diberikan pada ternak umumnya 

berbentuk bubuk, namun Suplemen Mineral yang digunakan 

pada penelitian ini berbentuk Liquid/cair. Hal tersebut 

dikarenakan adanya teknologi Hypernano. Teknologi 

Hypernano merupakan pengembangan dari Nanotechnology, 

sebuah penemuan hasil riset dan rekayasa teknologi dalam 

pemecahan partikel mineral dan materi lain menjadi ukuran 

nano (10-9 nanometer atau sepersejuta diameter rambut 

manusia) yang bertujuan untuk memudahkan dalam 

penyerapan dan cepat mencapai sel target organ. Mengandung 

mineral penting yang sangat dibutuhkan oleh ternak antara lain 

Ca, Cu, Fe, Mg, K, P, Na. Berdasarkan uraian diatas maka 

perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

penambahan Suplemen “Bregadium Cattle Growth Nutrients” 

pakan konsentrat terhadap produksi susu dan kualitas susu. 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka didapatkan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah pemberian Suplemen “Bregadium Cattle 

Growth Nutrients” pada pakan konsentrat 

berpengaruh terhadap produksi susu? 

2. Apakah pemberian Suplemen “Bregadium Cattle 

Growth Nutrients” pada pakan konsentrat 

berpengaruh terhadap kualitas susu? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui penampilan produksi susu 

pada sapi perah FH yang diberi Suplemen 

“Bregadium Cattle Growth Nutrients”. 

2. Untuk mengetahui penampilan kualitas susu pada 

sapi perah FH yang diberi Suplemen “Bregadium 

Cattle Growth Nutrients”. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai produksi dan kualitas susu 

sapi perah FH yang diberi Suplemen “Bregadium 

Cattle Growth Nutrients” pada pakan konsentrat. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam meningkatkan 

produksi dan kualitas susu sapi perah FH di 

peternakan rakyat. 

 

 



1.5 Kerangka Pikir 

Salah satu 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, sedangkan 

mikro nutrien dapat diperbaiki dengan cara pemberian 

suplemen. (Anonymous, 2001). Komponen makro penyusun 

susu antara lain lemak dan Solid Non Fat (SNF) yang terdiri 

dari protein, laktosa, mineral, vitamin dan bahan lainnya 

(Suhendra, Anggiati, Sarah, Nasrullah, Thimoty dan Utama, 

2015). 

Mineral merupakan salah satu zat makanan yang 

esensial dan berpengaruh baik untuk produksi susu dan 

kualitas susu. Kekurangan mineral makro dapat menyebabkan 

terjadinya penurunan produksi dan kualitas susu yang 

dihasilkan (Tanuwiria dkk, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Hipotesa Penelitian 

Pemberian Suplemen “Bregadium Cattle Growth 

Nutrients” pada pakan konsentrat dapat meningkatkan 

produksi susu dan kualitas susu. 

 

 


