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ABSTRACT 
 

  This research was conducted on Tio farm, in Bumiaji Village, Bumiaji, Batu district. 

Data collected for 50 days and observed by variables quality and milk production per day on 

March to May 2015. The purpose of this research was to determine the appearance of quality 

and milk production in dairy cows Friesian Holstein supplemented Bregadium Cattle Growth 

Nutrients. The material used in the study is 9 heads and “Bregadium Cattle Growth 

Nutrients” Supplement. The data obtained were analyzed using analysis of covariance in 

(Anacova) with initial milk production is used as covariance (covariates) in groups 

(replicates). The result occured that supplement  “Bregadium Cattle Growth Nutrients” 

increasing on milk production, fat, lactose, total solid, and density. “Bregadium Cattle 

Growth Nutrients” Supplement 40 ml/head/day produces milk production (18.53 ± 0.74 l), fat 

content (5.19 ± 0.10%), lactose (4.53 ± 0.22%), total solid (11.34 ± 0.74%), and density 

(1.0274 ± 0.0005 g/ml). It can be suggest that “Bregadium Cattle Growth Nutrients” 

Supplement 40 ml/head/day increasing on quality and milk production. 
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PENDAHULUAN 

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 sistem enzim, 

pemeliharan keseimbangan sistem osmosa 

dalam tubuh, kontraksi urat daging dan 

fungsi normal dari sistem 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, 

Suplemen “Bregadium Cattle Growth 

Nutrients” 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. 

MATERI DAN METODE 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Dusun Dengel, Desa Bumiaji, Kecamatan 

Bumiaji, Kota Batu, Jawa timur. Analisis 

kualitas susu dilakukan di Laboratorium 

Ternak Perah dan analisa proksimat di 

Laboratorium Nutrisi Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada bulan Maret sampai 

Mei 2015. 
 

Materi Penelitian 

Sapi perah PFH 9 ekor yang 

berada pada bulan laktasi ke 2-3. 

Suplemen “Bregadium Cattle Growth 

Nutrients” yang digunakan memiliki 

kandungan sebagai berikut, dijelaskan 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Suplemen 

“Bregadium Cattle Growth Nutrients” 

No 
Kandungan 

Persentase 

(%) 

1. Phosphorus (P) 29 ± 0,3 

2. Calcium (Ca) 43 ± 0,2 

3. Ferrum (Fe) 7,9 ± 0,2 

4. Nickel (N) 6,4 ± 0,2 

5. Cuprum (Cu) 13 ± 0,2 
 

Pada tahap adaptasi ternak 

dipelihara dalam kandang koloni dan 

diberikan pakan perlakuan atau pakan 

yang diberikan dalam percobaan ditambah 

dengan Suplemen “Bregadium Cattle 

Growth Nutrients” sedikit demi sedikit 

sampai ternak mau mengkonsumsinya, 

yakni dengan pemberian 25%, 50%, 75% 

dan 100% dari tiap perlakuan Suplemen 

“Bregadium Cattle Growth Nutrients”. 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk 

membiasakan ternak dengan kandang dan 

pakan perlakuan yang akan dicobakan. 

Selain itutahap ini bertujuan untuk 

menghilangkan pengaruh pakan 

sebelumnya. Suplemen diberikan langsung 

menggunakan spuit secara oral. Tahap ini 

dilakukan selama 1 minggu untuk 

mengamati konsumsi pakan, produksi susu 

dan dilakukan analisis susu. 

Tahap ini dilakukan selama 50 

hari. Pencatatan produksi susu dilakukan 

dua kali dalam sehari yaitu pagi dan sore. 

Sampel susu dianalisa 3 kali selama 

penelitian, yakni setiap 25 hari sekali yang 

dimulai sebelum perlakuan. Sampel susu 

dikoleksi 100 ml pada pemerahan pagi dan 

dimasukkan kedalam botol sampel. Lalu 

botol sampel dimasukkan kedalam dry box 

yang berisi es batu. Sampel susu dianalisa 

menggunakan Lactoscan di Laboratorium 

Ternak Perah Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. 



Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah metode 

percobaan dengan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) menggunakan 3 

perlakuan dengan masing-masing 

perlakuan menggunakan 3 ekor sapi perah 

FH. Perlakuan tersebut ialah : 

1. P0 : Tanpa diberi Suplemen 

“Bregadium Cattle Growth 

Nutrients” atau kontrol 

2. P1 : Pemberian 20 ml/hari Suplemen 

“Bregadium Cattle Growth 

Nutrients”.  

3. P2 : Pemberian 40 ml/hari Suplemen 

“Bregadium Cattle Growth 

Nutrients”. 

Data yang diperoleh dalam 

dianalisis menggunakan analisis kovarian 

(Anakova) dengan produksi susu awal 

digunakan sebagai peragam (kovariat) 

secara kelompok (ulangan). 

Variabel Pengamatan 

Produksi susu setiap hari dan 

kualitas susu (meliputi kadar lemak, 

protein, laktosa, berat jenis, Solid non Fat, 

dan Total Solid) 

PEMBAHASAN 

Produksi Susu 

Rata-rata produksi susu pada setiap 

perlakuan tertera pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata Produksi Susu  

Ket. Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) 

Tabel 2. menunjukkan bahwa 

perlakuan suplementasi “Bregadium Cattle 

Growth Nutrients” berpengaruh terhadap 

produksi susu. Suplemen “Bregadium 

Cattle Growth Nutrients” menghasilkan 

produksi susu tertinggi yaitu 18,53 ± 0,74 

liter pada level P2 (40 ml). Diikuti P1 = 

17,66 ± 1,48 liter dan P0 = 13,24 ±2,34 

liter sebagai nilai terendah. Hal ini 

disebabkan P2 mempunyai kandungan Cu 

dan Ca lebih tinggi daripada P1 yang 

berfungsi memperbaiki daya cerna serat 

kasar. Selain itu kandungan P bersifat 

asam dan Ca bersifat basa menjadi buffer 

pada pH dalam rumen untuk menstabilkan 

pH rumen. Selain kebutuhan nutrisi 

mikroba rumen terpenuhi, mikroba dalam 

rumen bekerja optimal sehingga aktifitas 

mikroba rumen meningkat. 

Meningkatnya aktivitas mikroba 

dalam mencerna zat makanan sebagai 

akibatnya peningkatan level mineral dalam 

rumen. Ca, P, dan Mg sangat penting 

dalam metabolisme dalam rumen 

(Anonymous, 2001). Hal yang sama juga 

dikemukakan Dias, et al. (2006), bahwa 

mineral Ca, P. Mg, Mo pada level yang 

normal dalam rumen meningkatkan 

aktivitas mikroba dalam mencerna serat, 

terutama selulosa. Pamungkas dan 

Anggraeny (2006) menambahkan bahwa 

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. 

 

Gambar 1. Grafik Produksi Susu Selama 

Perlakuan 

Pada Gambar 1. dapat diketahui 

bahwa produksi susu mengalami 

peningkatan pada P1 dan P2. Sapi yang 

diberi perlakuan yakni dimulai pada bulan 

laktasi ke 2-3 atau pada hari ke 60-110. 
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Kemampuan produksi sapi perah pada 

bulan laktasi tersebut harusnya mengalami 

penurunan, namun produksi susu terus 

mengalami peningkatan pada P1 dan P2 

denganadanya penambahan Suplemen 

“Bregadium Cattle Growth Nutrients”. Hal 

tersebut kurang sesuai dengan pendapat 

Sudono dan Rosdiana (2003) yang 

menyatakan bahwa puncak produksi susu 

hanya berada pada hari ke 30-60. 

Kualitas Susu 

Rata-rata kualitas susu sapi FH 

selama penelitian yang diberi perlakuan 

Suplemen “Bregadium Cattle Growth 

Nutrients” dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata Kualitas Susu  
Ket. Superskrip yang berbeda pada baris yang sama 

menunjukkan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

Pemberian Suplemen “Bregadium 

Cattle Growth Nutrients” hanya 

berpengaruh pada kadar lemak, laktosa, 

berat jenis, dan Total Solid, sedangkan 

tidak berpengaruh pada kandungan kadar 

protein, dan Solid Non Fat. 

Ljutovac, Lagriffoul, Paccard, 

Guilletand dan Chilliard (2008) 

mengatakan bahwa produksi dan 

komposisi susu berbanding terbalik 

apabila produksi susu tinggi maka diikuti 

dengan penurunan komposisi susu. Akan 

tetapi untuk sapi perah yang diberi 

Suplemen “Bregadium Cattle Growth 

Nutrients” komposisi susu baik Lemak, 

Protein, Laktosa, Berat jenis, SNF dan TS 

tidak menunjukan penurunan, sehingga 

ada kemungkinan pemberian Suplemen 

“Bregadium Cattle Growth Nutrients” 

berpengaruh pada susu. Untuk memacu 

pertumbuhan mikroba rumen maka pakan 

harus kecukupan mineral makro dan 

mikro, karena mineral akan berperan 

dalam optimalisasi bioproses rumen dan 

metabolism pakan ternak, sehingga akan 

berpengaruh terhadap VFA (Vollatile Fatty 

Acid) yang dihasilkan (Anonymous, 2001)  

Lemak 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pemberian Suplemen “Bregadium 

Cattle Growth Nutrients” dapat 

meningkatkan kadar lemak susu. Data 

pengukuran kadar lemak susu secara 

umum meningkat dengan meningkatnya 

suplementasi mineral. Gambar 2 

menunjukkan rata-rata lemak susu yang 

dihasilkan pada P0 yaitu 3,72%, P1 yaitu 

4,47%,dan P2 yaitu 5,19% hal ini 

menunjukkan bahwa pemberian Suplemen 

“Bregadium Cattle Growth Nutrients” 

sebanyak 20 ml dan 40 ml perhari dapat 

meningkatkan protein susu dibandingkan 

dengan perlakuan kontrol (P0). Kadar 

lemak berkisar antara 4,47 ± 0,14% 

(perlakuan suplementasi mineral 20 

ml/hari) sebagai nilai terendah dan 5,19 ± 

0,10% (perlakuan suplementasi mineral 40 

ml/hari) sebagai nilai tertinggi. 

 
Gambar 2. Kadar Lemak Susu Sapi Perah 

Sebelum dan Setelah Perlakuan 
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Hal ini disebabkan konsumsi 

mineral tersebut menjadikan perbaikan dan 

meningkatkan metabolisme dalam rumen 

terutama dalam sintesis asam propionat, 

butirat, yang merupakan prekursor 

pembentukan air susu pada kelenjar 

mammae. Mutamimah, Utami dan Sadewo 

(2013) menambahkan bahwa asam asetat 

dan asam butirat akan masuk ke peredaran 

darah menuju hati untuk diubah menjadi 

asam lemak, selanjutnya masuk kedalam 

sel-sel sekresi ambing untuk sintesis lemak 

susu. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan 

Legleiter, Spears and Lloyd (2005) dan 

Tiffany, Fellner and Spears (2006) bahwa 

suplemenatasi mineral-mineral makro 

yang tepat meningkatkan produksi susu 

dan kadar lemak susu (level yang ideal), 

sebagai akibat dari metabolisme asam-

asam lemak terbang yang meningkat, 

sehingga terjadi peningkatan level 

prekursor susu. 

Protein 

Protein susu merupakan salah satu 

penentu dari kualitas susu, semakin tinggi 

protein susu maka kualitas susu semakin 

baik. 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. 

 
Gambar 3. Kadar Protein Susu Sapi Perah 

Sebelum dan Setelah Perlakuan 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pemberian Suplemen “Bregadium 

Cattle Growth Nutrients” dapat 

meningkatkan kadar protein susu. Tabel 3 

menunjukkan hasil pengukuran kadar 

protein susu tersebut secara umum tidak 

menunjukkan adanya pengaruh yang nyata 

dengan meningkatnya suplementasi 

mineral. Gambar 3 menunjukkan rata-rata 

protein susu yang dihasilkan pada P0 yaitu 

3,08 %, P1 yaitu 3,13 %, dan P2 yaitu 3,16 

% hal ini menunjukkan bahwa pemberian 

Suplemen “Bregadium Cattle Growth 

Nutrients” sebanyak 20 ml dan 40 ml 

perhari tidak dapat meningkatkan protein 

susu dibandingkan dengan perlakuan 

kontrol (P0). Kadar protein berkisar antara 

3,13 ± 0,06% (perlakuan suplementasi 

mineral 20 ml/hari) sebagai nilai terendah 

dan 3,16 ± 0,05% (perlakuan suplementasi 

mineral 40 ml/hari) sebagai nilai tertinggi. 

Hal tersebut diduga karena kurangnya 

kandungan mineral Zn pada Suplemen 

“Bregadium Cattle Growth Nutrients”, 

sehingga tidak dapat meningkatkan kadar 

protein susu. Mineral Zn berperan dalam 

sintesa protein yaitu pada sintesis asam 

nukleat. Dalam sintesis protein molekul 

DNA adalah sumber pengkodean asam 

nukleat untuk menjadi asam amino yang 

menyusun protein. Molekul DNA pada 

suatu sel ditranskripsi menjadi molekul 

RNA. Molekul RNA inilah yang 

ditranslasi menjadi asam amino sebagai 

penyusun protein. Kadar protein susu sapi 

pada setiap perlakuan berada pada kisaran 

normal berdasarkan Standart Nasional 

Indonesia minimal 2,8% (Anonymous, 

2011). 
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Laktosa 

 
Gambar 4. Kadar Laktosa Susu Sapi Perah 

Sebelum dan Setelah Perlakuan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemberian Suplemen “Bregadium 

Cattle Growth Nutrients” dapat 

meningkatkan kadar laktosa susu. Tabel 3. 

menunjukkan hasil pengukuran kadar 

laktosa susu tersebut secara umum berbeda 

dengan meningkatnya suplementasi 

mineral. Gambar 4 menunjukkan rata-rata 

laktosa susu yang dihasilkan pada P0 yaitu 

3,75%, P1 yaitu 4,06%, dan P2 yaitu 

4,53%. Suplementasi “Bregadium Cattle 

Growth Nutrients” menghasilkan laktosa 

susu tertinggi yaitu 4,53 ± 0,22liter pada 

level P2 (40ml/hari).  

Laktosa adalah disakarida yang 

terdiri dari gabungan 2 monosakrida yaitu 

glukosa dan galaktosa (Heyman, 2006). 

Dias, et. al. (2006), mengemukakan bahwa 

mineral Ca, P. Mg, Mo pada level yang 

normaldalam rumenakan meningkatkan 

aktivitas mikroba dalam mencerna serat, 

terutama selulosa. Dengan kenaikan 

selulosa, asam lemak terbang yang 

dihasilkan juga akan mengingkat. Dengan 

demikian maka glukosa juga meningkat, 

karena asam lemak terbang khususnya 

asam propionat adalah prazat glukosa. 

Glukosa yang meningkat mengakibatkan 

kenaikan kandungan laktosa susu karena 

sebagian glukosa akan masuk ke kelenjar 

mamae dan diubah menjadi laktosa. Oleh 

sebab itu, pemberian Suplemen 

“Bregadium Cattle Growth Nutrients” 

berpengaruh terhadap peningkatan Laktosa 

susu. 

Berat Jenis  

 

 
Gambar 5. Berat Jenis Susu Sapi Perah 

yang Sebelum dan Setelah 

Perlakuan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemberian Suplemen “Bregadium 

Cattle Growth Nutrients” dapat 
meningkatkan berat jenis susu. Data hasil 

pengukuran Berat Jenis susu tersebut 

secara umum meningkat dengan 

meningkatnya suplementasi mineral. 

Gambar 5 menunjukkan rata-rata berat 

jenis susu yang dihasilkan pada P0 yaitu 

1,0263 gr/ml, P1 yaitu 1,0269 gr/ml, dan 

P2 yaitu 1,0274 hal ini menunjukkan 

bahwa pemberian Suplemen “Bregadium 

Cattle Growth Nutrients” sebanyak 20 ml 

dan 40 ml perhari dapat meningkatkan 

Berat Jenis susu dibandingkan dengan 

perlakuan kontrol (P0).  

Terlihat variasi angka dari berat 

jenis susu tersebut. Pengujian pada berat 

jenis susu menunjukkan bahwa perlakuan 

memberi pengaruh terhadap nilai berat 

jenissusu. Peningkatan berat jenis susu 

tersebut karena bertambahnya butiran 

butiran (glubula) lemak dan laktosa pada 

tiap kenaikan suplementasi mineral. 

Semakin besar kandungan lemak dan 

laktosa maka semakin kecil kandungan air 
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pada susu, sehingga meningkatkan 

konsentrasi susu yang akhirnya 

berpengaruh pada bertambah beratnya 

kandungan BJ susu. Kenaikan Berat Jenis 

susu tersedia pada Tabel 3. 

Ramelan (2001) juga 

mengemukakan bahwa 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. Anonymous (2011) 

menetapkan bahwa susu sapi perah yang 

memenuhi persyaratan mutu memiliki 

berat jenis 1,027 g/ml. 

Solid Non Fat  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pemberian Suplemen “Bregadium 

Cattle Growth Nutrients” dapat 

meningkatkan Solid non fat pada susu. 

Tabel 3. menunjukkan hasil pengukuran 

kadar Solid non fat pada susu tersebut 

secara umum tidak signifikan dengan 

meningkatnya suplementasi mineral. 

Gambar 6 menunjukkan rata-rata Solid non 

fat yang dihasilkan pada P0 yaitu 7,10 %, 

P1 yaitu 7,23 %, dan P2 yaitu 7,31 % hal 

ini menunjukkan bahwa pemberian 

Suplemen “Bregadium Cattle Growth 

Nutrients” sebanyak 20 ml dan 40 ml 

perhari tidak dapat meningkatkan protein 

susu dibandingkan dengan perlakuan 

kontrol (P0). 

 

 

 
Gambar 6. Solid Non Fat Susu Sapi Perah 

Sebelum dan Setelah Perlakuan 

 

Perlakuan tidak memberikan 

pengaruh terhadap kandungan bahan 

kering tanpa lemak susu. Hal ini jelas 

karena konsumsi bahan kering dari seluruh 

perlakuan relatif sama. Akibatnya 

kandungan bahan kering tanpa lemak tidak 

memberikan pengaruh yang nyata seiring 

dengan meningkatnya suplementasi 

mineral. 

SNI kadar SNF dalam susu 

minimal 7,8% (Anonymous, 2011). 

Standar tersebut berbeda dengan hasil 

penelitian ini. Setiap perlakuan tidak 

menunjukkan hasil yang memenuhi 

standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut 

disebabkan kandungan serat kasar yang 

dikonsumsi sapi perah pada tiap perlakuan 

masih kurang, sehingga memberikan 

pengaruh terhadap SNF susu. 

Total Solid 

 
Gambar 7. Total Solid Susu Sapi Perah 

Sebelum dan Setelah Perlakuan 
 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pemberian Suplemen “Bregadium 

Cattle Growth Nutrients” dapat 

meningkatkan Total Solid susu. Data hasil 

pengukuran Total Solid susu tersebut 

secara umum meningkat dengan 

meningkatnya suplementasi mineral. 

Gambar 7 menunjukkan rata-rata Total 

Solid susu yang dihasilkan pada P0 yaitu 

10,51%, P1 yaitu 11,30%, dan P2 yaitu 

11,34% .Hal ini menunjukkan bahwa 

pemberian Suplemen “Bregadium Cattle 
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Growth Nutrients” sebanyak 20 ml dan 40 

ml perhari dapat meningkatkan Total Solid 

susu dibandingkan dengan perlakuan 

kontrol (P0). Total Soid berkisar antara 

11,30 ± 0,62% (perlakuan suplementasi 

mineral 20 ml/hari) sebagai nilai terendah 

dan 11,34 ± 0,74% (perlakuan 

suplementasi mineral 40 ml/hari) sebagai 

nilai tertinggi (Tabel 3). 

Kadar Total Solid (TS) pada susu 

tergantung pada kadar lemak dan SNF, 

sehingga jika kadar lemak dan SNF tinggi 

maka nilai TS juga akan tinggi. Pemberian 

Suplemen “Bregadium Cattle Growth 

Nutrients”dapat meningkatkan kadar 

lemak saja, namun tidak untuk SNF. 

Sehingga TS juga akan meningkat karena 

adanya pengaruh peningkatan dalam kadar 

lemak tersebut. Kadar TS susu pada P1 

dan P2 masih dalam jangkauan beberapa 

standar. Menurut Anonymous (2011) 

menetapkan SNI TS yaitu minimal 

11,00%, sedangkan Standar Industi 

Pengolahan Susu IPS yaitu 10,50 – 

12,70%. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Pemberian Suplemen “Bregadium 

Cattle Growth Nutrients” pada sapi 

perah dapat meningkatkan produksi 

susu dan kualitas susu meliputi kadar 

lemak, laktosa, Total Solid, dan berat 

jenis.  

2. Pemberian Suplemen “Bregadium 

Cattle Growth Nutrients” 40 

ml/ekor/hari menghasilkan produksi 

susu dan kualitas susu lebih tinggi 

daripada 20 ml/hari. 

Saran 

Sapi perah Friesian Holstein (FH) 

dapat diberi Suplemen “Bregadium Cattle 

Growth Nutrients” sebanyak 

40ml/ekor/hari secara oral untuk 

meningkatkan produksi dan kualitas susu. 

 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Terima kasih kepada Bapak Tio 

yang telah memberikan sapi perah sebagai 

sampel penelitian dan Dr. Ir Tri Eko 

Susilorini, MP. juga Dr. Ir. Puguh 

Surdowardojo, MS sebagai dosen 

pembimbing penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

Anonymous. 2001. Nutrient Requirement 

of Dairy Cattle. 8th Edition. 

National Academic of Science, 

Nstional Research Council. 

Washington D.C. 

Anonymous. 2011. Standar nasional 

Indonesia susu segar. Bagian 1-

Sapi SNI- 3141.1-2011.. Badan 

Standardisasi Nasional. Jakarta. 

Indonesia. 

Anonymous. 2015. Konsumsi Rata-Rata 

per Kapita Seminggu Beberapa 

Macam Bahan Makanan Penting, 

2007-2014. Badan Pusat Statistik. 

Jakarta. Indonesia. 

Dias, R.S., E. Kebreab, D. M. S. S. Vitti, 

A. P. Roque, I. C. S. Bueno, and 

J. France. 2006. A revised model 

for studying phosphorus and 

calcium kinetics in growing 

sheep. Journal Anim. Sci. 

84:2787-2794 

Heyman MB. 2006. Lactose Intolerance in 

Infants, children, and adolescent. 

Ped. J. 118, 3, 1279. 

Legleiter, L. R., J. W. Spears and K. E. 

Lloyd. 2005. Influence of dietary 

manganese on performance, lipid 

metabolism, and carcass 

composition of growing and 

finishing steers. Journal Anim. 

Sci. 83:2434-2439 

Ljutovac R., K.; Lagriffoul, G.; Paccard, P. 

; Guillet, I.; & Chilliard Y. 2008. 

Composition of goat and sheep 



milk products: An update Small 

Ruminant Research 79, 57–72. 

Mutamimah, L., S. Utami dan A. T. A. 

Sudewo. 2013. Kajian kadar 

lemak dan bahan kering tanpa 

lemak susu kambing Sapera di 

Cilacap dan Bogor. J. Anim. Sci. 

1 (3) : 874-880. 

Muzzaki, M. R. 2007. Pengaruh pemberian 

probiotik komersial terhadap 

kuantitas dan kualitas susu sapi 

perah. Jurnal Universitas 

Airlangga. Surabaya  

Pamungkas, D dan Y. N. Anggraeny. 

2006. Probiotik dalam Pakan 

Ternak Ruminansia. Wartazoa. 

Vol. 16 (2) : 82-91. 

Ramelan. 2001. Efisiensi produksi pada 

sapi perah Dara dan Laktasi 

akibat penyuntikan PMSG. 

Fakultas Peternakan Universitas 

Diponegoro. Semarang 

Sudono, A., F. Rosdiana, dan S. Budi. 

2003. Beternak Sapi Perah Secara 

Intensif. Agromedia Pustaka. 

Jakarta 

Suwignyo, B. 2004. Sektor Peternakan 

Komoditi Utama Penggerak 

Perekonomian. Cyber News. 

Suara Merdeka. Yogyakarta. 

Tanuwiria, U. H., B. Ayuningsih, 

Mansyur. 2005. Fermentabilitas 

dan kecernaan ransum lengkap 

sapi perah berbasis jerami padi 

dan pucuk tebu teramoniasi (in 

Vitro). Jurnal Ilmu Ternak. 5 (2) : 

64-69 

Tiffany, M.E., V. Fellner and J. W. Spears. 

2006. Influence of cobalt 

concentration on vitamin B12 

production and fermentation of 

mixed ruminal microorganisms 

grown in continuous culture flow-

through fermentors. Journal 

Anim. Sci. 84:635-640 

 


