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ABSTRACT 
 

Mineral water is a feed supplement for dairy production and metabolism of dairy cows. 

Minerals are necessary to maintenance the body, maintaining the stability of ruminal pH and 

increase feed intake. Mineral deficiency will cause rumen microbial activity disrupted. The 

reasearch aimed to the effect of supplementation using mineral water with hypernano 

technology. The material used in this study were 9 of cattle FH Crossbreed (PFH). The cattle 

were supplemented with bregadium cattle growth nutrient 
®
. The method used experimental 

designwith 3 treatments and 3 replications. The treatments were P0 without the addition of 

mineral water, P1 with the addition of 20 ml of bregadium cattle growth nutrient 
®
, and P2 with 

the addition of 40 ml of bregadium cattle growth nutrient 
®
. The data was analyzed with 

ANCOVA analysis and milk production as early as covariance. The results showed a highly 

significant difference (P <0.01) on feed efficiency. The average result from treatment  P0 (0.69 ± 

0.193), P1 (0.079 ± 0.96)  and P2 (0.94 ± 0.078). Supplementation of bregadium cattle growth 

nutrient 
®
 produces blood glucose showed significant differences (P <0.05). The average 

generated from each treatment which amount of 66 ± 2.65 mg/dL P0, P1 (68.33 ± 1.53 mg/dL) 

and P2 (72.67 ± 2.08 mg/dL). Blood urea and Income Over Feed Cost (IOFC) on the results of 

the study showed unsignificant difference (P> 0.05). Mean blood urea produced for P0 (30 ± 

2.65 mg/dL), P1 (32.67 ± 1.53 mg/dL) for P and P2  (33.33 ± 0.58 mg/dL). The average results 

of IOFC were P0 (Rp 50.122 ± 1320), P1 (Rp 73.347 ± 8429) and P2 (Rp 74.380 ± 5450). The 

conclusion showed that the bregadium cattle growth nutrient 
®
 supplementation effective on feed 

efficiency and blood glucose. While in blood urea feed and Income Over Cost (IOFC) 

bregadium cattle growth nutrient 
®
 no effect. 
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PENDAHULUAN 

Sapi perah peroduksi utamanya 

adalah susu. Sapi perah membutuhkan pakan 

hijauan dan konsentrat yang memiliki 

kandungan mineral yang bervariasi. Oleh 

karena itu sapi perah membutuhkan feed 

supplement karena susu sapi perah 

mengandung high mineral. Feed supplement 

yang digunakan adalah bregadium cattle 

growth nutrient 
® 

yang mengandung mineral 

phospor (P), calsium (Ca), ferrum (Fe), 

nickel (Ni) dan cuprum (Cu) dengan 

teknologi nano. 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. Kekurangan 

mineral akan menyebabkan aktivitas 

mikroba rumen terganggu. Kekurangan 

mineral juga dapat mengganggu fungsi 

jantung dan otot serta kerja system enzim 

yang manifestasinya adalah turunnya 

produksi (Adriani dan Mushawwir,2007). 

Hal ini disebabkan karena mineral sangat 

menentukan keseimbangan asam basa atau 

menentukan pH dalam rumen. PH rumen 

tinggi akan mengakibatkan terhambatnya 

aktivitas dari bakteri amilolitik dan 

sesulolitik yang mana bakteri ini hanya akan 

hidup pada suasana sedikit asam sehingga 

mengakibatkan serat kasar dan karbohidrat 

non struktural yang dicerna juga rendah dan 

akan menurunkan kandungan asam lemak 

terbang (Volatile Fatty Acid) maka menurun 

pula kandungan asam propionat yang pada 

akhirnya akan menurunkan kandungan 

glukosa darah (Adriani dan Mushawwir, 

2007).  

Nanoteknologi merupakan ilmu yang 

mempelajari mengenai struktur suatu materi 

yang berukuran nano (10
-9

m) (Kuzma, 

2010). Aplikasi nanoteknologi dalam pakan 

ternak meliputi penggunaan mineral esensial 

berukuran nano untuk meningkatkan 

efektivitas dari pakan ternak. Ukuran 

nanoparticles dapat memperluas area 

permukaan partikel sehingga 

memungkinkan terjadinya interaksi kimia 

yang lebih optimal dan mempermudah 

mineral dalam ukuran nano tersebut masuk 

ke dalam sel (Wang et al., 2007, Kuzma, 

2010). 

MATERI DAN METODE 

Lokasi dan Waktu penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di 

peternak rakyat, Kecamatan Bumiaji, Kota 

Batu yang dimulai pada 19 Maret 2015 

hingga 12 Mei 2015. Percobaan pakan 

dilakukan secara in vivo dan dilakukan 

pengujian di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang untuk analisis 

kandungan pakan. 

Materi Penelitian 

 Sapi PFH sedang laktasi pada bulan 

laktasi ke 2-3 bulan sebanyak 9 ekor dengan 

rata-rata berat badan adalah 509 kg yang  

ditempatkan pada kandang yang sudah 

dimodifikasi menjadi kandang individu 

untuk memudahkan dalam pemberian 

perlakuan. 

 Bahan pakan 

Bahan pakan yang digunakan adalah 

hijauan berupa rumput gajah ditambah 

dengan konsentrat dan feed supplement 

bregadium cattle growth nutrient
®

 dengan 

teknologi hypernano dengan kandungan P, 

Ca, Fe, Ni dan Cu. Konsentrat terdiri dari 

campuran pollard, kopra , bekatul, ampas 

tahu dan tetes. Pemberian bregadium cattle 

growth nutrient
®

 untuk menambah nutrisi 

mineral yang dibutuhkan sapi perah. 

Kandungan bregadium cattle growth 

nutrient
®

 dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan Bregadium Cattle 

Growth Nutrient
®

 

No Mineral Presentase (%) 

1 Phosphor (P) 29 

2 Calcium (Ca) 43 

3 Ferrum (Fe) 7,9 

4 Nickel (Ni) 6,4 

5 Cuprum (Cu) 13 

Ket. Data sesuai pada label kemasan Bregadium 

Cattle Nutrient Growth
®
 yang diproduksi 

oleh PT. Sekarwangi Nusantara (2015). 

 

Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan 

adalah percobaan secara in vivo, dengan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

menggunakan 3 perlakuan masing- masing 

diulang 3 kali. Kelompok perlakuan yang 

digunakan adalah P0, P1, dan P2. Sapi 

dikelompokan berdasarkan produksi susu 



awal, sedangkan perlakuan yang diberikan 

sebagai berikut : 

 P0  = rumput gajah + konsentrat 

(kontrol) 

 P1  =rumput gajah + konsentrat + 

bregadium cattle growth nutrient 20 ml 

 P2  = rumput gajah + konsentrat + 

bregadium cattle growth nutrient 40 ml  

 

Variabel pengamatan 

 Konsumsi, efisiensi pakan, metabolit 

darah meliputi glukosa dan urea darah serta 

Income Over Feed Cost (IOFC) 

Analisis data secara ANKOVA dan 

produksi susu awal sebagai peragam. 

 

PEMBAHASAN 

Kebutuhan Nutrisi Dan Kandungan 

Nutrisi Pakan 

Sapi perah dengan spesifikasi bobot 

badan rata-rata dengan jumlah sapi 9 ekor 

adalah 509 kg,  produksi susu hingga 20 

liter, kebutuhan BK sebesar 4% BB, maka  

kebutuhan PK nya sekitar  2400 g (NRC, 

2001). Bahan pakan rumput gajah dan 

konsentrat yang terdiri dari  pollard, dedak 

padi, bungkil kopra, ampas tahu, tetes dan 

mineral yang sudah disusun sesuai 

kebutuhan sapi. Hasil analisa kandungan 

nutrisi  bahan pakan dapat dilihat pada Tabel 

2 berikut. 

Tabel 2. Kandungan nutrisi bahan pakan 

pada sapi perah   
Bahan 

Pakan  

BK Abu* PK* LK* SK* 

Rumput 

Gajah 

20,87 15,27 10, 

60 

2,94 35,06 

Konsentrat  86,01 10,04 14,17 3,52 24,28 

Ket. * dalam 100% BK  

Hasil analisa di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Universitas Brawijaya 

Malang (2015). 

Sapi dapat mengkonsumsi BK 

sebesar 3 - 4% dari bobot badan. Sesuai 

dengan Indrayani, Muktiani dan Pangestu 

(2013) konsumsi BK sudah mencukupi 

standar kebutuhan BK untuk sapi perah 

laktasi, yaitu sebesar 3% bobot badan.  Dari 

Tabel 2 terlihat bahwa kandungan PK  

rumput Gajah dan  konsentrat masing-

masing sebesar 10,60% dan 14,7%. 

Kandungan nutrisi bahan pakan ini telah 

memadai untuk memasok nutrisi dalam 

pemenuhan kebutuhan produksi susu ternak.  

Proporsi antara hijauan dan 

konsentrat sebesar 50% : 50%, maka pakan 

perlakuan baik P0, P1 maupun P2 

mengandung PK yang sama sebesar 12,38 

%, dimana hal ini wajar dikarenakan 

perlakuan yang membedakan adalah mineral 

water yang merupakan sumber mineral. 

 

Pengaruh Suplementasi Bregadium Cattle 

Growth Nutrient
®
 terhadap Konsumsi BK 

dan BO Sapi Perah 

Konsumsi pakan merupakan hal 

penting untuk mengetahui zat nutrisi yang 

masuk ke dalam tubuh ternak untuk 

digunakan sebagai produksi. Rataan 

konsumsi BK dan BO setelah suplementasi 

bregadium cattle growth nutrient
® 

  dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Konsumsi BK dan BO (gram/ekor/hari) 

setelah diberi suplementasi 

bregadium cattle growth nutrient
® 

 

pada sapi perah 
 

Hasil analisis statistik BK dan BO 

pada menunjukkan bahwa suplementasi 

bregadium cattle growth nutrient
® 

 dengan 

teknologi hypernano tidak menunjukan 

perbedaan terhadap konsumsi BK  dan 

konsumsi BO, dikarenakan mineral bukan 

untuk meningkatkan konsumsi pakan tetapi 

meningkatkan metabolisme mikroba rumen. 

Supriyati (2008) mengemukaan mineral 

Perlakuan Konsumsi BK 

(Kg/ek/hr) 

Konsumsi BO 

(Kg/ek/hr) 

P0 19,416±1,867 17,151 ± 1,568 

P1 18,434 ±1,856
 
 16,277 ± 1,582

 
 

P2 19,363±1,841
 
 17,066 ± 1,563

 
 



miro berperan aktif terhadap metabolisme 

mikroba rumen. Pada P0 lebih tinggi 

dibandingkan P1 dan P2. Apabila konsumsi 

pakan dipetakan dalam grafik akan terlihat 

seperti pada Gambar 1. 

 
 
Gambar 1. Grafik Konsumsi BK dan BO selama 

penelitian dengan perlakuan 

suplementasi bregadium cattle 

growth nutrient
® 

 . 

Gambar 3 menunjukkan bahwa 

suplementasi bregadium cattle growth 

nutrient
® 

 tidak berpengaruh apapun 

terhadap respon intake pakan. Palatabilitas 

dari jenis – jenis  pakan hijauan maupun 

konsentrat yang dikonsumsi dapat menjadi 

kemungkinan tingkat konsumsi BK dan BO 

yang relatif sama dalam penelitian ini . Hasil 

ini sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilaporkan oleh Stephanie (2013) bahwa 

suplementasi mineral Copper (Cu), 

Manganese (Mn), dan Zinc (Zn) pada ternak 

perah ternyata tidak memberikan perbedaan 

yang nyata terhdap konsumsi BK dibanding 

kontrol. 

Pakan yang diberikan berupa rumput 

gajah yang mengandung PK= 10,60 dan 

konsentrat mengandung PK = 14,17% dan 

kandungan PK ini untuk kebutuhan nutrisi 

sapi. Suplementasi mineral water dalam 

penelitian ini diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan mineral. Bregadium cattle growth 

nutrient
® 

  merupakan teknologi hypernano 

dan mengandung mineral  Calcium, 

Phosphor, dan   Ferrum, Nikel dan Cuprum. 

Mineral ini sangat dibutuhkan untuk ternak 

perah untuk  metabolism mikroba rumen 

(Supriyati, 2008).  

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa 

konsumsi BK dari ketiga perlakuan sapi 

perah berkisar antara  3,23 % sampai 3,89 % 

BB. Konsumsi bahan kering pada sapi perah 

adalah antara 2,25-4,32% dari berat badan 

dengan tingkat kecernaan 52-75% (NRC, 

2001). Secara teori mikroba rumen juga 

membutuhkan mineral untuk kelangsungan 

hidupnya (Stephanie, 2013). Mineral selain 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan sapi 

perah sendiri juga digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan mikroba rumen. 

Dengan suplementasi bregadium cattle 

growth nutrient maka kebutuhan mineral 

mikroba rumen akan lebih tercukupi 

sehingga kinerja rumen meningkat dan 

selera makan ternak semakin meningkat.  

 

Pengaruh Suplementasi Bregadium Cattle 

Growth Nutrient
® 

Terhadap Efisiensi 

Pakan  
Efisiensi pakan digunakan untuk 

mengetahui seberapa efisien pemberian 

pakan yang digunakan. Menghitung efisiensi 

pakan dengan membagi antara produksi susu 

dan konsumsi pakan untuk melihat seberapa 

efisien pakan yang diberikan. Hasil 

penelitian suplementasi bregadium cattle 

growth nutrient
®
 terhadap efisiensi pakan 

dan produksi susu pada Tabel 4 yang 

menunjukan rataan efisiensi pakan P0 

(0,69), P1 (0,96), dan P2 (0,94).  

 
Tabel 4. Hasil efisiensi pakan dan produksi susu 

pada sapi perah setelah disuplementasi 

Bregadium Cattle Growth Nutrient
®
 

Perlakuan Produksi Susu 

(liter/ekor/hari) 

Efisiensi 

Pakan 

P0 13,24 
 

0,69 ± 0,193
a
 

P1 17,66 
 

0,96 ± 0,079
b
 

P2 18,53 
 

0,94 ± 0,078
b
 

Ket. 
 (a-b)

  Superskrip yang  berbeda pada kolom  

yang sama menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,05). 
 

 



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. Hasil 

analisis statistik efisiensi pakan 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

nyata (P<0,05) antara P0 ,P1 dan P2). 

Dikarenakan produksi susu dari P1 dan P2 

lebih tinggi dibanding P0. Akan tetapi 

suplementasi bregadium cattle growth 

nutrient
®
 20 ml tidak berbeda dengan 

suplementasi 40 ml terhadap efisiensi pakan.  

Efisiensi pakan pada perlakuan P1 

dengan suplementasi bregadium cattle 

growth nutrient
®
 20 ml dan P2 40 ml lebih 

efisien dibanding P0. Rataan efisiensi pakan 

yaitu P0 (0,69  ±  0,193), P1 (0,96  ±  0,079)  

dan P2 (0,94  ±  0,078). Suplementasi 

bregadium cattle growth nutrient
®
  

meningkatkan kinerja mikroba rumen 

sehingga mempengaruhi konsumsi pakan 

dan menyebabkan produksi susu meningkat. 

Tetapi tidak hanya produksi susu yang 

berpengaruh terhadap efisiensi pakan. 

Menurut Sudono (2001) efisiensi pakan 

tidak hanya dipengaruhi dari hasil produksi 

susu tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi 

ternak dan kemampuan ternak mencerna 

bahan pakan. Sesuai dengan Sagala (2011) 

menambahkan bahwa efisiensi penggunaan 

pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya kemampuan ternak dalam 

mencerna bahan pakan, kecukupan zat 

pakan untuk hidup pokok, pertumbuhan dan 

fungsi tubuh serta jenis pakan yang 

digunakan.  

 

 
Gambar 2. Grafik Efisiensi Pakan yang 

Diberi Perlakuan bregadium 

cattle growth nutrient
®
 pada Sapi 

Perah 

Pengaruh Suplementasi Bregadium Cattle 

Growth Nutrient
®
 Terhadap Metabolit 

darah  

 Bregadium cattle growth nutrient
®
 

yang digunakan adalah mineral water 

dengan teknologi hypernano. Suplementasi 

bregadium cattle growth nutrient
®
 

berpengaruh pada metabolit darah yaitu 

glukosa darah dan urea darah. Suplementasi 

mineral dilakukan dalam beberapa perlakuan 

yaitu tanpa bregadium cattle growth 

nutrient
®
, 20 ml dan 40 ml bregadium cattle 

growth nutrient
®
. Glukosa darah sebagai 

acuan terpenuhinya nutrisi sapi sedangkan 

urea darah sebagai acuan besarnya degradasi 

protein pada sapi perah. Sapi diambil serum 

darah saat sapi telah mengkonsumsi pakan 

selama 2 jam. Serum dibawa menuju 

laboratorium maksimal 1 jam setelah 

diambil. 

 

 Pengaruh Suplementasi Bregadium Cattle 

Growth Nutrient
®
 Terhadap Glukosa 

Darah 

Kadar glukosa darah tertinggi pada 

P2 dengan suplementasi bregadium cattle 

growth nutrient
®
  sebanyak 40 ml 

sedangkan P1 dengan suplementasi 

bregadium cattle growth nutrient
®
 20 ml 

lebih tinggi dibandingkan P0 sebagai 

kontrol. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

suplemen bregadium cattle growth nutrient
® 

dapat meningkatkan kadar glukosa darah. 



Kadar glukosa darah setelah suplementasi 

bregadium cattle growth nutrient
®
 dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5. Kadar glukosa darah sapi perah yang 

diberi berbagai level  bregadium 

cattle growth nutrient
®
  (mg/dL). 

 

Perlakuan Kadar glukosa darah 

(mg/dL) 

P0 66,00 ± 2,65 
a
 

P1 68,33 ± 1,53
a
 

P2 72,67 ± 2,08 
b
 

Ket. Superskrip
(a-b)

   yang  berbeda pada kolom  

yang sama menunjukkan perbedaan  nyata 

(P<0,05) 

Hasil perhitungan statistik pada 

Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh suplementasi bregadium cattle 

growth nutrient
®
 yang berbeda P< 0,05 

terhadap kadar glukosa darah sapi perah. 

Glukosa darah pada perlakuan P0 tidak 

berbeda dengan P1, akan tetapi P0 dan P1 

berbeda dengan P2.  Kadar Glukosa darah 

tertinggi pada sapi yang diberi perlakuan 40 

ml. Kenaikan glukosa darah dapat 

disebabkan karena bregadium cattle growth 

nutrient
®
  direspon oleh mikroba rumen 

sehingga metabolisme mikroba rumen 

semakin baik. Metabolism rumen yang baik 

akan meningkatkan konsumsi pakan ternak 

dan meningkatkan produksi dari VFA. Asam 

lemak terbang atau Volatile Fatty Acids 

(VFA) merupakan produk utama fermentasi 

mikroba rumen (Houtert, 1993).  VFA 

mengandung asam asetat , propionat dan 

butirat. Secara umum produk akhir dari 

fermentasi karbohidrat dalam rumen adalah 

Volatile Fatty Acid (VFA) dengan 

komponen utama terdiri dari asam asetat, 

propionat dan butirat yang merupakan 

sumber energi bagi ternak ruminansia (Mc 

Donald et al., 2004). Propionat 

menghasilkan glukosa dalam proses 

glukogenesis yang akan diserap dan masuk 

pada aliran darah.  

 Kenaikan glukosa tersebut secara 

numerik menunjukkan kebutuhan nutrisi 

ternak telah  tercukupi dan masih dalam 

kisaran normal (50 - 80 mg/dL). Kadar 

glukosa darah ternak ruminansia dalam 

keadaan normal jauh lebih rendah daripada 

manusia, yaitu kurang lebih 40mg/dl untuk 

domba dan 60 mg/dl untuk sapi (Wulandari, 

2006).  Glukosa darah menunjukan status  

nutrisi ternak. Seperti pendapat Prihatno, 

Kusumawati, Karja dan Sumiarto (2013) 

rendahnya profil biokimia serum darah 

terutama total kolesterol, kadar glukosa 

darah, dan kalsium tersebut menandakan 

rendahnya nutrisi dalam ransum yang 

diberikan, baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas. Hasil data kadar glukosa darah 

dalam grafik dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3. Grafik kadar glukosa darah sapi 

perah yang diberi berbagai 

perlakuan bregadium cattle growth 

nutrient
® 

selama penelitian 

 

Pengaruh Suplementasi Bregadium Cattle 

Growth Nutrient
®
  terhadap Urea darah 

Sapi Perah 

 Salah satu indikator dalam mengetahui 

metabolisme nitrogen dalam rumen adalah 

urea darah dan merupakan indikator 

tinggi/rendahnya tingkat degradasi protein 

pakan. Konsentrasi urea darah selanjutnya 

dapat digunakan sebagai suatu indeks status 

nitrogen pada ternak sapi (Kohn, Dinneen 

and Cohen,  2005). Kadar urea darah sapi 

perah yang diberi suplementasi bregadium 

cattle growth nutrient
® 

 dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

60.00 

65.00 

70.00 

75.00 

P0 P1 P2 

Glukosa 
darah 
mg/dL 

Perlakuan 



Tabel 6. Kadar urea darah sapi perah yang diberi 

bregadium cattle growth nutrient
®
 

selama penelitian. 

Perlakuan Kadar urea plasma darah 

(mg/dL) 

P0 30,00 ± 2,65 

P1 32,67 ± 1,53 

P2 33,33 ± 0,58 

Perhitungan analisis suplementasi 

bregadium cattle growth nutrient
® 

 terhadap 

urea darah. Tabel 6 menujukkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh suplementasi 

bregadium cattle growth nutrient
® 

tetapi 

menunjukkan  kecenderungan naik. 

Perlakuan P1 dan P2 mempunyai respon 

yang sama. Kisaran kadar urea darah sapi 

normal menurut Hungate (1966) adalah 26,6 

– 56,7 mg/dl.  Pakan yang berlebihan 

protein yang terdegradasi dalam rumen akan 

menghasilkan konsentrasi urea yang tinggi 

dalam darah karena sebanyak 20% dari 

degradasi protein dalam rumen akan masuk 

ke dalam darah ( Widyobroto et al., 1999). 

Pada penelitian menunjukkan kadar urea 

darah P0 (30 mg/Dl), P1 (32,67) mg/dL dan 

P2 (33,33 mg/dL) yang masih dalam batas 

normal ,hal ini disebabkan karena protein 

pakan yang terdegradasi ke dalam darah. 

 

 
Gambar 4. Grafik kadar urea darah sapi perah 

yang diberi berbagai perlakuan 

bregadium cattle growth nutrient
® 

 

selama penelitian 

Keseimbangan nitrogen dan kadar 

urea darah merupakan indikator yang sering 

digunakan untuk mengetahui efektifitas 

metabolisme protein pakan yang dikonsumsi 

oleh ternak ruminansia. Data keseimbangan 

nitrogen secara umum menunjukkan status 

nutrient pakan ternak (Keshan dan Singh, 

1980). Konsumsi bahan makanan seperti 

energi dan protein akan sangat 

mempengaruhi aktivitas mikroba dalam 

mengubah asam amino dan amonia menjadi 

protein mikroba, karena aktivitas mikroba 

akan tinggi seiring dengan adanya 

keseimbangan asupan nutrisi dan 

ketersediaan NH3 dalam rumen (Annison, 

Lindsay and Nolan 2002). Oleh karena itu 

keseimbangan nitrogen adalah suatu cara 

untuk mengukur metabolisme protein di 

dalam tubuh (Banerjee, 1978) 

 

Income Over Feed Cost (IOFC) 

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. Konsumsi pakan 

adalah salah satu faktor yang berpengaruh 

dalam biaya produksi. Adapun biaya pakan 

dari tiap perlakuan suplementasi bregadium 

cattle growth nutrient
® 

 dapat dilihat pada 

Tabel 7.

 

 



Tabel 7. Biaya pakan tiap perlakuan sapi perah yang ditambah suplementasi bregadium cattle 

growth nutrient
®
. 

No Keterangan Harga 

Pakan 

(Rp) 

P0 P1 P2 

Jumlah 

(kg/ekor/hari) 

Harga 

(Rp/Kg) 

Jumlah 

(kg/ekor/hari) 

Harga 

(Rp/Kg) 

Jumlah 

(kg/ekor/hari) 

Harga 

(Rp/Kg) 

1 Konsentrat: 

- Pollard 

 

4.000/kg 

 

2.2 

 

8.800 

 

2.2 

 

8.800 

 

2.2 

 

8.800 

 -Bekatul 800/kg 4.4 3.520 4.4 3.520 4.4 3.520 

 -Kopra 2.800/kg 3.3 9.240 3.3 9.240 3.3 9.240 

 -ampas 

tahu 

600/kg 5.0 3.000 5.0 3.000 5.0 3.000 

 -Tetes 5.000/kg 0.1 500 0.1 500 0.1 500 

2 Bregadium 

cattle 

growth 

nutrient
®
 

100/ml -  20 ml 2.000 40 ml 4.000 

 Total   25.060  27.060  29.060 

 

 Perhitungan IOFC sapi perah dengan 

asumsi harga koperasi penerima yaitu 

seharga Rp. 5.700/liter. Nilai IOFC dihitung 

dengan pengurangan rata-rata penerimaan 

susu per ekor per hari (Rp) dengan rata-rata 

biaya pakan per ekor per hari (Rp).  Income 

Over Feed Cost diperoleh dengan 

menghitung selisih pendapatan usaha 

peternakan dikurangi dengan biaya pakan. 

Pendapatan merupakan perkalian antara  

produksi peternakan atau pertambahan bobot 

badan akibat perlakuan (dalam kg bobot 

hidup) dengan harga jual, sedangkan biaya 

pakan adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

menghasilkan pertambahan bobot badan 

ternak (Prawirokusumo, 1990).
 

Tabel 8. Rataan Income Over Feed Cost (IOFC) sapi perah yang telah diberi perlakuan 

suplementasi bregadium cattle growth nutrient
®
 

Perlakuan Biaya pakan  

(Rp) 

Income (Rp) IOFC/ ekor (Rp) IOFC/ liter (Rp) 

P0 25.060 75.455 50.395 3.806 

P1 27.060 100.681 73.620 4.168 

P2 29.060 105.613 76.553 4.131 

  

Berdasarkan Tabel 8, perhitungan 

IOFC menunjukkan bahwa P2 memiliki 

nilai IOFC yang paling tinggi sebesar Rp. 

76.553/ekor/hari. Hal ini disebabkan 

bregadium cattle growth nutrient
® 

 

menyebabkan produksi susu meningkat.  

Produksi susu P2 lebih tinggi walaupun 

biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 

1 liter susu lebih tinggi dibandingkan P1. P2 

menghasilkan jumlah produksi susu lebih 

tinggi dibandingkan P0 13,237 liter/ hari dan 

P1 17,66 liter/ hari.  Suplementasi 

bregadium cattle growth nutrient
®  

20ml/ekor/hari dapat meningkatkan 

pendapatan atau Income Over Feed Cost 

(IOFC)/ liter sebesar Rp 4.168. Hasil 

tersebut lebih tinggi dibanding P2 yang 

IOFC/liter lebih rendah. Hal tersebut 

dikarenakan produksi susu pada P2 lebih 

tinggi dibandingkan P1 sehingga 

menyebabkan IOFC/liter P2 sebesar Rp 

4.131 lebih kecil dibandingkan P1. Hasil 

IOFC dalam grafik dapat dilihat pada 

Gambar 5. 



 
Gambar 5. IOFC pada berbagai level 

suplementasi bregadium cattle growth 

nutrient
®
 

Penambahan bregadium cattle 

growth nutrient
® 

 40 ml dapat meningkatkan 

pendapatan atau Income Over Feed Cost 

(IOFC) sebesar Rp. 26.158 dibanding tanpa 

suplementasi bregadium cattle growth 

nutrient
® 

 .Suryahadi, Bachtar dan Amrullah 

(2004) nilai IOFC sering digunakan untuk 

melihat manfaat ekonomis dari penerimaan 

perbaikan pemberian pakan. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Suplementasi bregadium cattle growth 

nutrient
® 

 dengan teknologi hypernano 

tidak mempengaruhi terhadap konsumsi 

BK dan BO, tetapi berpengaruh terhadap 

efisiensi pakan pada sapi perah. 

2. Suplementasi bregadium cattle growth 

nutrient
® 

 dengan teknologi hypernano 

mempengaruhi kadar glukosa darah,, 

tetapi tidak berpengaruh terhadap 

peningkatan kadar urea darah. 

3. Suplementasi bregadium cattle growth 

nutrient
®
 dapat meningkatan Income 

Over Feed Cost (IOFC) dengan efisiensi 

tertinggi pada suplementasi 40ml. 

 

Saran 

 Suplementasi mineral water 

sebanyak 40ml/ekor sangat penting dalam 

upaya meningkatkan produksi susu dan 

menekan biaya pakan per liter susu yang 

mampu menghasilkan income sebesar Rp 

26.158 dibanding tidak di suplementasi 

bregadium cattle growth nutrient. Hasil 

penelitian ini menyarankan suplementasi 

bregadium cattle growth nutrient 40 ml/ekor 

agar dapat meningkatkan pendapatan jangka 

panjang peternak skala besar dan industri. 
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