
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH) 

Sapi perah Fries Holland (FH) sering dikenal dengan 

nama Holstein Friesian. Berasal dari Belanda dan mulai 

dikembangkan sejak tahun 1625. Sapi FH memiliki 

karakteristik sebagai berikut : Warna bulu hitam dengan 

bercak-bercak putih, di negeri Belanda sendiri ada Fries 

Holland yang mempunyai warna cokelat/merah dengan 

bercak-bercak putih (Brown FH). Berat badan standar betina 

625 kg, jantan 900 kg, bahkan ada jantan lebih dari 1 ton. 

Memiliki sifat tenang dan jinak pada betina sedangkan 

pejantan agak liar dan ganas. Tidak tahan panas, tetapi lebih 

mudah menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan. 

Memiliki sifat reproduksi yang baik. Berat lahir pedet rata-rata 

sekitar 45 kg atau kira-kira 10% dari berat badan induk. Sapi 

FH mempunyai sifat masak lambat (late maturity), betina bisa 

dikawinkan pada umur antara 18-21 bulan. Pertama kali 

melahirkan pada umur 28-30 bulan (Makin, 2011). Menurut 

Sudono, Rosdiana dan Budi(2003) 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. 

Sapi perah yang ada di Indonesia adalah sapi bangsa 

FH yang didatangkan dari negara-negara Eropa yang memiliki 

iklim sedang (temperate) dengan kisaran suhu termonetral 



rendah (13 – 25
o
C). 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). 

Sapi yang dipelihara di Indonesia sebagian besar 

adalah keturunan sapi FH. Sapi FH mempunyai keistimewaan 

dibanding sapi perah lainnya, yaitu produksi susunya tertingi 

dan mudah beradaptasi di daerah atau lingkungan tropis 

(Susilorini, Sawitri dan Muharlien, 2008). 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 darisegi kualitas maupun kuantitasnya. 

Kualitas dan kuantitas susu dapat dipengaruhi oleh faktor 

fisiologis dan faktor lingkungan. Faktor fisiologis meliputi 

bangsa, tingkat laktasi, estrus, kebuntingan, interval beranak 

dan umur. Faktor lingkungan meliputi makanan, masakering, 

kondisi waktu beranak, frekuensi pemerahan, interval 

pemerahan, temperatur lingkungan, penyakit dan obat-obatan 

(Mardalena, 2008). 

2.2 Pola Produksi Susu 

Pola produksi susu antar populasi bervariasi, 

disebabkan karena produktivitas sapi perah yang berbeda, 

sedangkan Sudono, Rosdiana dan Budi (2003) berpendapat 

bahwa produksi susu dipengaruhi oleh mutu genetik, 

kemampuan sapi untuk berproduksi, umur induk, dimensi 

ambing, bobot hidup, lama laktasi, tatalaksana (manajemen) 

yang diberlakukan pada ternak (perkandangan, pakan dan 



kesehatan), kondisi iklim setempat, daya adaptasi ternak dan 

aktivitas pemerahan.  

Klopcic, Hamoen and Bewley (2011) menyatakan 

bahwa produksi susu juga dipengaruhi oleh periode laktasi 

yang terbagi atas laktasi awal, puncak laktasi, tengah laktasi 

dan akhir laktasi. Laktasi awal adalah waktu setelah partus 

hingga hari ke-30, puncak laktasi adalah hari ke 31-100, 

laktasi tengah sekitar hari ke 101-200 dan laktasi akhir sekitar 

201-300 atau hingga sapi memasuki periode kering. Puncak 

produksi umumnya berada pada awal laktasi, yaitu pada 

produksi susu hari ke 31-100. Klopcic et al. (2011) 

menggambarkan periode laktasi untuk sapi perah seperti 

Gambar 2. 

 

Gambar 1. Hubungan Produksi Susu dengan Bulan Laktasi 

pada Sapi Perah (Klopcic et al.,2011) 

 

Pada Gambar 1. dapat diketahui bahwa produksi 

susu mencapai puncak setelah 45-60 hari partus yang 

kemudian menurun sampai periode kering. Kemampuan 

periode kering akhir laktasi tengah laktasi awal laktasi 

awal laktasi 



produksi seekor ternak akan dicapai secara maksimal apabila 

kebutuhan nutrisinya untuk hidup pokok terpenuhi. Semakin 

besar selisih antara kebutuhan pokok dengan nutrisi yang 

masuk kedalam tubuh maka produksi susu yang dihasilkan 

akan semakin mendekati potensi genetiknya.  

Produksi susu sapi perah akan meningkat dengan 

cepat sampai mencapai puncak produksi pada 35-50 hari 

setelah melahirkan, selanjutnya produksi susu harian akan 

mengalami penurunan rata-rata 2,5% perminggu. Lama 

diperah atau lama laktasi yang paling ideal adalah 305 hari 

atau sekitar 10 bulan. Sapi perah yang laktasinya lebih singkat 

atau lebih panjang dari 10 bulan akan berakibat terhadap 

produksi susu yang menurun pada laktasi yang berikutnya 

(Djaja, 2010). Soberon, Ryan, Nydam, Galton, and Overton 

(2011) menyatakan bahwa jumlah sel ambing terus meningkat 

selama laktasi awal. Perkembangan ini mungkin berlanjut 

sampai puncak laktasi. Sebagai hasilnya, alveoli hampir 

seluruhnya terbungkus pada laktasi awal. Setelah itu, tingkat 

penurunan sel ambing melebihi tingkat pembelahan sel. 

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). 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. 

Produksi susu sapi perah diukur berdasarkan volume yang 



dihasilkan dari pemerahan (Sudono dkk, 2003). Produksi susu 

dipengaruhi oleh jumlah pemerahan setiap hari, lamanya 

pemerahan dan waktu pemerahan. Jumlah pemerahan 3 – 4 

kali setiap hari dapat meningkatkan produksi susu daripada 

pemerahan 2 kali sehari. Pemerahan pada pagi hari 

menghasilkan susu yang sedikit berbeda komposisinya 

daripada susu hasil pemerahan sore hari. Pemerahan 

menggunakan tangan ataupun mesin tidak menunjukkan 

perbedaan dalam produksi susu, kualitas ataupun komposisi 

susu (Eniza, 2004). Produksi susu sapi perah dalam satu masa 

laktasi tidak selalu tetap. Pada awalnya berangsur-angsur 

meningkat, kemudian menurun sampai sapi dikeringkan, yaitu 

tidak diperah lagi pada saat bunting tua (7-7,5 bulan) 

(Susilorini dkk, 2008). 

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 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 dkk, 2008). 

Menurut Putra (2009) untuk mempertahankan 

presistensi produksi susu selama laktasi tidak menurun secara 

drastis, maka kondisi tubuh dan pakan yang diberikan harus 

mendapat perhatian terutama dari segi kualitasnya. Faktor 

yang menyebabkan produksi susu yang rendah didaerah tropis 

adalah adanya interaksi dari faktor iklim, penyakit, 

pengembangbiakan, dan pemberian pakan serta pengelolaanya. 

Sedangkan menurut Sidik (2003), faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kuantitas produksi susu diantaranya adalah : 

jumlah dan kualitas pakan, bulan laktasi, fase laktasi, dan 

bangsa sapi perah. Dalam penelitian ini bulan laktasi, fase 

laktasi, dan bangsa sapi perah pada kondisi yang sama. Faktor 

yang sangat mempengaruhi kuantitas produksi susu dalam 

penelitian ini adalah kualitas pakan. Pemberian pakan pada 

penelitian ini tidak seragam, sehingga kualitas pakan dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Hal ini ditunjukkan pada 

analisis varian tidak ada pengaruh yang nyata terhadap 



produksi susu, maka dapat diasumsikan bahwa kualitas pakan 

yang berpengaruh pada kuantitas produksi susu. 

2.4 Pakan Sapi Perah 

Pakan sapi perah terdiri dari pakan hijauan dan 

pakan konsentrat sebagai pakan pelengkapnya. Pakan hijauan 

terdiri dari rumput, leguminosa, dan daun daunan. Pakan 

hijauan berhubungan erat dengan kadar lemak susu, karena 

kadar lemak susudipengaruhi oleh kadar asam asetat dari 

pakan hijauan yang berserat kasar tinggi (Ramelan, 2001). 

Asam asetat merupakan prekursor atau sumber pembentuk 

lemak susu. 

Pakan konsentrat diberikan terlebih dahulu sebelum 

pakan hijauan yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan 

mikroba rumen sedangkan pakan hijauan diberikan setelah 

pemerahan agar mikroba rumen dapat dimanfaatkan dan 

karbohidrat dapat dicerna (Putra, 2009). Namun pemberian 

pakan konsentrat yang berlebihan dapat mengakibatkan 

penurunan kadar lemak susu sehingga perlu pengaturan 

pemberian pakan untuk mencapai produksi susu yang tinggi.  

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 sebanyak sapi tersebut dapat mengkonsumsi tetapi 

jangan yang mempunyai BK rendah karena hijauan itu berair. 

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 dkk, 2008). 

2.5 Kebutuhan Nutrien Pakan Sapi Perah 

Kebutuhan nutrien bagi sapi perah berdasarkan 

tujuan produksinya terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan 

hidup pokok dan kebutuhan untuk produksi susu atau periode 

laktasi. Kebutuhan hidup pokok merupakan kebutuhan 

untukmempertahankan bobot badan, sedangkan kebutuhan 

untuk produksi adalah kebutuhan akan zat makanan untuk 

menghasilkan air susu atau pertumbuhan serta reproduksi 

(Ramelan, 2001). Apabila seekor sapi mendapatkan hanya 

sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup pokoknya, maka 

bobot sapi tersebut tidak akan naik, dan tidak memproduksi 

susu. Tetapi bila sapi tersebut memperoleh pakan melebihi 

kebutuhan hidup pokoknya, maka sebagian kelebihan pakan 

itu diubah menjadi bentuk bentuk produksi, antara lain untuk 

produksi susu, pertambahan bobot badan ataupun untuk 

produksi tenaga. Konsumsi pakan merupakan faktor esensial 

untuk menentukan kebutuhan hidup pokok dan produksi 

karena dengan mengetahui tingkat konsumsi pakan dapat 

ditentukan kadar zat makanan dalam ransum untuk memenuhi 

hidup pokok dan produksi. 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. 



2.6 Mineral 

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. Sapi perah memerlukan minimal 15 

macam mineral dalam ransumnya untuk efisiensi produksi 

susu, memelihara kesehatan dan reproduksi. Ada 15 mineral 

yang esensial untuk ternak ruminansia, yakni 7 elemen yang 

termasuk mineral makro yaitu kalsium (Ca), fosfor (P), kalium 

(K), natrium (Na), clor (Cl), magnesium (Mg), dan sulfur (S), 

sedangkan 8 elemen termasuk mineral mikro yaitu cobalt (Co), 

tembaga (Cu), yodium (I), besi (Fe), mangan (Mn), 

molybdenum (Mo), selenium (Se) dan seng (Zn). 

Mineral mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan aktivitas mikroba rumen. Zn dapat 

mempercepat sintesa protein oleh mikroba melalui pengaktifan 

enzim-enzim mikroba. Suplementasi Zn dapat meningkatkan 

ketahanan sapi perah terhadap mastitis. Mineral Co berperan 

dalam sintesis vitamin B12. Mineral Cu dan Co bersama-sama 

dapat memperbaiki daya cerna serat kasar. Sulfur adalah salah 

satu unsur penting yang mempengaruhi proses fermentasi 

dalam rumen (Sudarmo, 2008). 

Tanuwiria, dkk. (2005) mengemukakan bahwa 

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. Namun, 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. 

Mineral sangat penting untuk kelangsungan hidup 

ternak. Hampir semua mineral ditemukan dalam jaringan 

ternak dan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam 

proses metabolisme ternak. Suplementasi berbagai bahan pada 

pakan ternak menghasilkan bobot ternak yang meningkat. 

Suplemen mineral dianjurkan untuk memenuhi beberapa 

prinsip, antara lain (1) campuran akhir minimal mengandung 

6-8% total P; (2) rasio Ca : P tidak melampaui 2 : 1; (3) dapat 

menyuplai 50% elemen mikro Co, Cu, I, Mn dan Zn; (4) 

bentuk mineral yang digunakan adalah yang mudah digunakan 

dan dihindarkan dari kontaminasi dengan mineral-mineral 

beracun (misalnya sumber P yang terkontaminasi dengan F); 

(5) suplemen tersebut hendaknya cukup palatable untuk 

menjamin tingkat konsumsi yang baik; (6) perlu diperhatikan 

ketepatan menimbang, pencampuran yang homogen dan lain 

sebagainya; (7) besar partikel hendaknya lebih kecil dan 

seragam sehingga pencampuran dapat dilakukan secara 

homogen; (8) perkiraan kebutuhan yang cukup baik dan akurat 

dalam hal kebutuhan; (9) daya guna setiap elemen yang 

digunakan, dan (10) tingkat konsumsi hewan. 

2.7 Kualitas Susu 

Susu merupakan hasil pemerahan dari ambing sapi 

perah. Kualitas susu berdasarkan Anonymous (2011) Standart 

Nasional Indosesia (SNI) susu yakni berat jenis susu (BJ) pada 



suhu 27,5 °C minimum 1,027 gr/ml, kadar lemak minimum 

3,0%, kadar bahan kering tanpa lemak atau Solid Non Fat 

minimum 7,8%, dan kadar protein minimum 2,8%. Suryahadi 

et al. (2003) menyatakan bahwa komponen susu terdiri dari 

87,5% air dan 12,5% bahan kering atau total solid (TS). TS 

terdiri dari 3,8% lemak dan 8,7% SNF. SNF terdiri dari 4,6% 

laktosa, 3,3% fraksi N (0,2% NPN dan 3,1% protein), dan 

0,8% mineral dan vitamin. Menurut Saleh (2004) faktor-faktor 

yang mempengaruhi komposisi susu adalah jenis ternak, 

tingkat laktasi, umur ternak, infeksi atau peradangan pada 

ambing, nutrien atau pakan kernak, lingkungan, dan prosedur 

pemerahan susu. 

2.7.1 Lemak Susu  

Lemak susu merupakan komponen susu yang 

penting karena lemak dapat memberikan energi lebih besar 

daripada protein maupun karbohidrat. Persentase lemak susu 

bervariasi antara 2,4 – 5,5% atau 3,7gr/100 ml (Ball dan 

Peters, 2004). Kadar serat kasar merupakan salah satu faktor 

yang menyebabkan perbedaan kandunagn lemak susu (Despal, 

Sigit, Suryahadi, Evvyernie, Sardiana, Permana dan Toharmat, 

2008). Konsumsi pakan konsentrat yang tinggi menyebabkan 

kadar lemak susu menjadi rendah, tetapi konsumsi pakan 

hijauan yang tinggi menyebabkan kadar lemak susu yang 

tinggi karena lemak susu tergantung dari kandungan serat 

kasar dalam pakan. Pakan yang kekurangan serat akan 

menyebabkan produksi asetat dalam rumen sapi akan 

berkurang, sedangkan asam asetat merupakan komponen dasar 

pembentukan lemak susu. Kadar lemak susu berbanding 

terbalik dengan produksi susu, artinya bahwa menurunnya 

produksi susu akan diikuti oleh meningkatnya kadar lemak 



(Ramelan, 2001). Alim dan Hidaka (2002) melaporkan kadar 

lemak susu antara 3,3 – 4,0%. Penambahan protein dalam 

ransum diduga dapat meningkatkan kandungan lemak susu. 

Tanuwiria, Yulianti, dan Tawaf (2008) menyatakan 

bahwa kadar lemak susu dipengaruhi oleh serat pakan dan 

hasil metabolismenya berupa asetat. Ransum yang 

mengandung serat kasar tinggi akan banyak menghasilkan 

asam asetat yang merupakan prekursor sintesis denovo lemak 

susu di ambing. Lu et al. (2005) menambahkan bahwa serat 

pakan secara kimiawi dapat digolongkan menjadi serat kasar, 

Neutral Detergent Fiber (NDF), Acid Detergent Fiber (ADF), 

Acid Detergent Lignin (ADL), selulosa dan hemiselulosa.  

Aisyah (2009) menambahkan bahwa mikroba rumen 

dapat tumbuh optimal dan berfungsi optimal dengan enzim 

selulase yang dihasilkannya. Menurut Tyler and Ensminger 

(2006), sumber pembentukan lemak susu ada tiga yaitu 

glukosa, triasilgliserol dari bahan pakan atau asam lemak yang 

disintesis oleh kelenjar ambing. 

2. 7. 2 Protein Susu 

Konsumsi bahan kering ransum dengan kadar protein 

susu memiliki hubungan yang positif, yaitu peningkatan 

konsumsi bahan kering ransum akan meningkatkan kadar 

protein susu (Pamungkas dan Anggraini, 2006). Sumber utama 

bahan untuk penentu protein susu berasal dari darah yaitu 

peptida-peptida, plasma protein, dan asam-asam amino yang 

diserap dari darah diubah menjadi protein susu (Ramelan, 

2001). Kadar protein didalam susu rata-rata 3,20% yang terdiri 

dari 2,70% kasein dan 0,50% albumin serta globulin dalam 

jumlah sedikit (Eniza, 2004). Protein susu juga menjadi 

penentu kualitas susu sebagai bahan konsumsi. 



Menurut Ball dan Peters (2004), kandungan protein 

susu sapi rata-rata 2,8%, sedangkanmenurut Delaval (2005), 

kandungan proteinsusu pada umumnya berkisar 4,7% dan 5%, 

danmenurut Alim dan Hidaka (2002) kadarprotein susu sekitar 

3,1%. 

Protein susu terdiri atas kasein, laktalbumin (protein 

albumin), dan laktaglobulin (jenis protein susu yang larut 

dalam alkohol). Protein susu yang jumlahnya terbanyak adalah 

kasein yang merupakan jenis protein terpenting dalam susu 

dan terdapat dalam bentuk kalsium kasenat Peningkatan kadar 

protein susu diakibatkan oleh suplementasi Zn proteinat dapat 

mempercepat sintesa protein oleh mikroba melalui pengaktifan 

enzim-enzim mikroba. Mineral Zn berfungsi pada sintesis 

asam nukleat (DNA dan RNA), dan sintesis protein sehingga 

meningkatkan kadar protein susu dan produksi protein susu 

(Tillman et al., 1998). 

2. 7. 3 Laktosa Susu 

Moallem, Kaim, Folman, dan Sklan (1997) 

menyatakan bahwa peningkatan laktosa juga akibat 

peningkatan aktivitas mikroba rumen, karena aktivitas 

mikroba rumen sangat erat hubungannya dengan kerja enzim 

pencernaan sellosa. Hal yang sama juga dikemukakan Dias, 

Kebreab, Vitti, Roque, Bueno, France (2006), bahwa mineral 

Ca, P. Mg, Mo pada level yang normal dalam rumen 

meningkatkan aktivitas mikroba dalam mencerna serat, 

terutama selulosa. 

Menurut Dias, et al. (2006) peningkatan kadar 

laktosa ini merupakan menifestasi meningkatnya aktivita 

mikroba dalam mencerna zat makanan sebagai akibatnya 

peningkatan level mineral dalam rumen. Ca, P, dan Mg sangat 



penting dalam metabolisme dalam rumen. Asam propionat 

cenderung digunakan untuk sintesis laktosa susu, sehingga 

berpengaruh terhadap nilai bahan kering tanpa lemak susu. 

Asam propionat akan masuk kedalam hati, lalu diubah menjadi 

glukosa untuk prekursor laktosa susu.Kandungan laktosa susu 

yang normal berkisar antara 3,00 – 5,80 mg/100 ml. 

2. 7.4 Berat Jenis Susu 

Berat jenis (BJ) menunjukkan imbangan komponen 

zat zat pembentuk didalamnya dan sangat dipengaruhi oleh 

kadar lemak dan SNF yang tidak lepas dari pengaruh pakan 

dan kadar susu. Standart BJ susu pada suhu 27,5 °C menurut 

SNI minimum 1.0270 g/ml (Anonymous, 2011). 

Penetapan BJ susu dilakukan setelah 3 jam 

pemerahan. Penetapan lebih awal akan menunjukkan BJ lebih 

kecil yang disebabkan oleh perubahan kondisi lemak dan 

adanya gas yang timbul didalam air susu. Variasi BJ terjadi 

karena perbedaan besarnya kandungan lemak, laktosa, protein, 

dan garam-garam mineral. Kadar TS mempengaruhi BJ susu. 

TS mempunyai korelasi yang positif dengan BJ susu, dimana 

kenaikan TS akan meningkatkan BJ susu (Ramelan, 2001). 

Semakin besar berat jenis pada susu semakin bagus karena 

komposisi atau kandungan dari susu tersebut masih pekat dan 

kadar air dalam susu adalah kecil, sedangkan semakin banyak 

lemak pada susu maka semakin rendah berat jenis-nya, 

semakin banyak persentase bahan padat bukan lemak, maka 

semakin berat susu tersebut 

Penurunan berat jenis susu segar dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain : makanan, perubahan kondisi 

kadar lemak, adanya gas-gas yang timbul dalam susu, protein, 

laktosa, jenis ternak, usia ternak, dan kesehatan lingkungan. 



Ditambahkan menurut Zuriati (2011) bahwa berat jenis susu 

dipengaruhi oleh kandungan bahan kering pakan sehingga 

kenaikan bahan kering akan meningkatkan berat jenis susu. 

2. 7. 5 Solid Non Fat  

Pendapatan yang dihasilkan dari usaha sapi perah, 

selain tergantung dari produksi susu juga sangat tergantung 

dari kualitas susu. Kedua aspek ini sangat berperan penting 

dalam menentukan harga susu. 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 adanya 

perubahan kandungan protein susu. Standar susu yang 

umumnya diterapkan menggunakan standar susu antara lain 

lemak, Solid Non Fat (SNF), dan Total Solid. SNF atau bahan 

kering tanpa lemak adalah semua jumlah komponen penyusun 

susu dikurangi air dan kadar lemak, yaitu terdiri dari protein, 

laktosa, mineral dan vitamin (Hertanto, 2014). 

Solid Non Fat (SNF) merupakan salah satu 

komponen yang sangat menentukan nilai ekonomis susu. 

Kadar SNF minimal dalam susu harus mengandung 7,8 % 

(Anonymous, 2011). Menurut Alim dan Hidaka (2002), Kadar 

bahan kering tanpa lemak (BKTL) atau Solid Non Fat susu 

merupakan pengurangan dari bahan kering dengan lemak susu. 

Kadar BKTL susu pada umumnya sekitar 8,8%. Perlakuan 

tidak memberi pengaruh terhadap kandungan bahan kering 

tanpa lemak susu. Hal ini jelas karena kadar bahan kering dan 

lemak susu dari seluruh perlakuan relatif sama. Akibatnya 

kandungan bahan kering tanpa lemak juga menjadi sama. 

 



2. 7. 6 Total Solid  

Kadar TS pada susu tergantung pada kadar lemak 

dengan SNF sehingga jika kadar lemak dan SNF tinggi maka 

nilai TS juga akan tinggi. Anonymous (2011) menetapkan SNI 

TS yaitu minimal 11,00 %, sedangkan Standar Industi 

Pengolahan Susu IPS yaitu 10,50 – 12,70%. 

Penyusun dari TS dalam susu adalah protein, lemak, 

laktosa, vitamin, dan meineral (Haeinlein, 2006). Pada hasil 

TS susu tidak berbeda nyata disebabkan oleh perbedaan 

produksi susu dan komponen penyusun komposisi susu yaitu 

kandungan lemak dan kandungan bahan kering tanpa lemak 

susu yang dihasilkan. Komposisi susu terdiri dari dua 

komponen yaitu air dan bahan kering, bahan kering susu 

terdiri dari dua komponen lagi yaitu lemak, dan bahan kering 

tanpa lemak. 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. 

TS merupakan komponen susu yang terdiri dari 

kadar lemak dan SNF. Kandungan TS sangat tergantung pada 

kadar kedua komponen tersebut. Komponen susu relatif tidak 

berubah kecuali lemak susu. Demikian kandungan bahan 

kering susu juga tidak banyak berubah (Despal et al., 2008). 

2. 8. Teknologi Hypernano  

Nanoteknologi adalah ilmu dan rekayasa dalam 

menciptakan material, struktur fungsional, maupun piranti 

alam skala nanometer. Material berukuran nanometer memiliki 

sejumlah sifat kimia dan fisika yang lebih unggul dari material 

berukuran besar (bulk). Disamping itu material dengan ukuran 

nanometer memilki sifat yang kaya karena menghasilkan sifat 



yang tidak dimiliki oleh material ukuran besar. Sejumlah sifat 

tersebut dapat diubah-ubah dengan melalui pengontrolan 

ukuran material, pengaturan komposisi kimiawi, modifikasi 

permukaan, dan pengontrolan interaksi antar partikel. Material 

nanopartikel adalah material-material buatan manusia yang 

berskala nano, yaitu lebih kecil dari 100 nm, termasuk di 

dalamnya adalah nanodot atau quantum dot, nanowire dan 

carbon nanotube (Buzea, Ivan, and Robbie, 2007) 

Hypernano Technology 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) dengan menggunakan 

gelombang infrasonic dan ultrasonic. Teknologi ini bertujuan 

memudahkan dalam penyerapan dan cepat mencapai sel target 

organ. 

Hypernano Technology melalui beberapa step 

processing yaitu: 

1. Minerals Heated Process, yaitu: Pemanasan sampai dengan 

suhu 2700 celcius untuk kristalisasi. 

2. Minerals Extraction, yaitu: Proses pemecahan dan ekstraksi 

mineral menjadi liquid selama 9 jam didalam tabung reaksi. 

3. Electrical Tank (Infrasonic & Ultrasonic Frequency), 

yaitu: Proses elektrisasi didalam tabung untuk pengaktifan 

mineral nano menjadi lebih dinamis. 

4. Neutralize Storage, yaitu: Penyimpanan liquid minerals 

selama 24 jam untuk menetralkan seluruh unsur mineral 

menjadi smooth dan sangat ramah bagi lingkungan 

Nano partikel berukuran sekitar dibawah 10nm. 

Dalam sintesis nanopartikel, sintesis fase cair (misalnya, 

mikro-emulsi, proses reverse-micelle, proses hot-soap, 



semprot pirolisis) dan sintesis fase gas akan dilakukan untuk 

mengubahpartikel tertentu dari berbagai zat kandungannya 

dengan caramengidentifikasi diameter partikel, distribusi 

ukuran partikel, morfologi / bentuk, permukaan karakteristik, 

kompatibilitas dengan bahan baku dan link mereka dengan 

teknik modifikasi permukaan. Teknik pengukuran sedang 

dikembangkan untuk proses peningkatan koagulasi dari single-

nanometer berukuran partikel. (Okuyama and Lenggoro, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


