
1 
 

PENGARUH PEMBERIAN PAKAN LENGKAP TERHADAP KONSUMSI 

PAKAN DAN PRODUKSI SUSU PADA  

SAPI PERAH PERANAKAN FRIESIAN HOLSTEIN 

THE EFFECT OF COMPLETE FEED ON FEED INTAKE  

AND MILK PRODUCTION IN FRIESIAN HOLSTEIN CROSS BREED 

Ahmad Fajar Maulana1), Mashudi 2), and Siti Chuzaemi 2) 

1)Student of Animal Husbandry Faculty, Brawijaya University 
2)Lecturer of Animal Husbandry Faculty, Brawijaya University 

Email: ahmadfajar784@gmail.com 

ABSTRACT 

 The research was intended to know the effect of feeding complete feed on feed intake 

and milk production in Friesian Holstein crossbreed. The research materials were twenty dairy 

cattles (Friesian Holstein crossbreed) with 3-10 lactation period. Observations were carried out 

for 30 days. The treatments given in this research were: T0: common feed given by farmer (57% 

grass + 20% tofu waste + 10% cassava + 13% Megalis concentrate); T1: complete feed consisted 

of 66% grass + 16% tofu waste + 8% cassava + 10% Megalis concentrate; T2: complete feed 

consisted of 80% grass + 10% Megalis concentrate + 10% Lactoplus S concentrate; T3: complete 

feed consisted of 80% grass + 20 % Lactoplus G concentrate. The method used in this research 

was experiment with randomized block design consisted of 4 treatments and 5 replications. The 

data were analysed by covariance analysis. Variables measured were dry matter intake (DMI), 

organic matter intake (OMI), milk production, and feed efficiency. The results showed that there 

were significant effects (P<0.05) on DMI and OMI, however there was no significant effects 

(P>0.05) on milk production and feed efficiency. Duncan test showed that DMI and OMI of cows 

fed T2 and T3 were significantly different (P<0.05) compared to T0 and T1. The highest results 

of DMI, OMI, and milk production tend to P1 by 14.88±2.12 kg/head/day of DMI, 13.10±1.85 

kg/head/day of OMI, and 12.69±2.37 liter/day of milk production. Income Over Feed Cost (IOFC) 

showed that P1 was more efficient than other treatments, which was Rp. 15.673,5/head/day. 

Keywords: concentrate, feed intake, milk production

PENDAHULUAN 

 Susu segar merupakan cairan yang 

berasal dari ambing sapi sehat dan bersih 

yang diperoleh dengan cara pemerahan yang 

benar, yang kandungan alaminya tidak 

dikurangi atau ditambah sesuatu apapun dan 

belum mendapat perlakuan apapun kecuali 

pendinginan. Susu segar mengandung kadar 

air sebesar 87%, lemak 4%, protein 3,4%, 

laktosa 4,8%, dan vitamin serta mineral yang 

baik untuk kebutuhan zat gizi manusia. 

 Konsumsi susu per kapita di 

Indonesia pada tahun 2014 adalah 11,9 liter 

per kapita per tahun. Masyarakat Indonesia  

lebih banyak mengkonsumsi susu bubuk 

yaitu sebesar 82% dari total konsumsi susu 

per kapita, sementara sisanya adalah dalam 

bentuk susu segar yaitu sekitar 18 %. Pada 

saat ini, Industri Pengolahan Susu (IPS) yang 
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memproduksi susu bubuk di Indonesia masih 

bergantung pada bahan baku impor yang 

mencapai 70% karena produksi susu dalam 

negeri hanya dapat memenuhi 25-30% 

permintaan susu di Indonesia. Kebutuhan 

susu segar dalam negeri diperkirakan 

mencapai 3,3 juta ton per tahun, sedangkan 

pasokan susu segar dalam negeri pada tahun 

2015 hanya 805.363 kg, maka dari itu perlu 

dilakukan upaya untuk meningkatkan 

produktivitas susu dalam negeri. 

(Anonimous, 2016).  

 Produksi susu ternak erat kaitannya 

dengan konsumsi pakan. Konsumsi pakan 

yang tinggi akan menghasilkan produksi susu 

yang tinggi pula, tergantung dari nutrien 

dalam pakan tersebut. Salah satu upaya untuk 

memaksimalkan konsumsi pakan adalah 

dengan metode pemberian pakan lengkap.  

 Pakan lengkap (PL) merupakan 

pakan campuran yang terdiri dari hijauan 

atau limbah pertanian, konsentrat, mineral, 

dan vitamin yang disusun sesuai dengan 

proporsi dan kebutuhan nutrien ternak. 

Pemberian PL dapat meminimalisir ternak 

dalam memilih pakan sehingga dalam tiap PL 

yang dikonsumsi, nutrien dari hijauan dan 

konsentrat dapat masuk secara seimbang 

(Amaral et al, 2002). Kelebihan PL yang lain 

adalah meningkatkan efisiensi dalam 

pemberian pakan sehingga konsumsi pakan 

dapat meningkat dan memberikan hasil 

produksi yang maksimal (Yani, 2001). 

 Besarnya konsumsi nutrien 

merupakan tolak ukur tinggi rendahnya 

produksi susu pada sapi perah. Semakin 

banyak konsumsi bahan kering, maka nutrien 

yang masuk dalam tubuh sapi juga akan 

semakin banyak. Salah satu solusi untuk 

meningkatkan konsumsi bahan kering adalah 

dengan menggunakan PL. Menurut Wongnen 

et al (2009), pemberian PL yang terdiri dari 

campuran antara hijauan dengan konsentrat 

sudah banyak dilakukan oleh industri susu di 

negara-negara maju. Pemberian PL dapat 

meningkatkan konsumsi pakan, 

meningkatkan kondisi yang baik dalam 

rumen sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas mikroba untuk mencerna lebih 

banyak pakan dan akhirnya produksi susu 

meningkat.  

 Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh 

penggunaan PL terhadap konsumsi pakan 

dan produksi susu sapi perah PFH 

(Peranakan Friesian Holstein). 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di 

peternakan Bapak H. Sudarto Dusun 

Wonokerto, Desa Gampingan, Kecamatan 

Bantur, Kabupaten Malang pada bulan 

Desember 2015 sampai Februari 2016. 

Analisis kandungan nutrien pakan dilakukan 

di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

dan Laboratorium PT. Cargill Pasuruan. 

Materi Penelitian 

 Pada penelitian ini, ternak yang 

digunakan adalah sapi perah betina 

Peranakan Friesian Holstein (PFH) sebanyak 

20 ekor yang terdiri dari bulan laktasi ke 3-4, 

5-6, 7-8, dan 9-10. Ternak tersebut 

dikelompokkan menjadi 4 perlakuan dengan 

setiap perlakuan terdiri dari 5 ekor ternak. 

 Pakan yang diberikan adalah hijauan 

segar yang terdiri dari rumput gajah dan 

tebon jagung dengan perbandingan 1:1, 

ampas tahu, ubi kayu, dan 3 jenis konsentrat, 
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yaitu Konsentrat Megalis, Konsentrat 

Lactoplus S, dan Konsentrat Lactoplus G. 

Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode percobaan secara in vivo 

menggunakan analisis peragam (ANCOVA) 

dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan 4 perlakuan pakan  dan 5 ekor ternak 

sebagai ulangan. Adapun perlakuan pakan 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

P0 : Hijauan (27 kg) + Ampas Tahu (9,9 kg) 

+ Ubi kayu (4,8 kg) + Megalis (6 kg) 

P1 : Hijauan (27 kg) + Ampas Tahu (9,9 kg) 

+ Ubi kayu (4,8 kg) + Megalis (6 kg) 

P2 : Hijauan (40 kg) + Megalis (5 kg) + 

Lactoplus S (5 kg) 

P3: Hijauan (40 kg) + Lactoplus G (10 kg) 

 Pemberian pakan P0 dilakukan sesuai 

dengan kebiasaan peternak, yaitu hijauan dan 

konsentrat diberikan secara terpisah. 

Pemberian pakan P1, P2, dan P3 diberikan 

dalam bentuk pakan lengkap yang terdiri dari 

campuran hijauan dengan konsentrat. Pakan 

lengkap dalam penelitian ini diberikan dalam 

bentuk segar.  

Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati pada penelitian 

ini adalah: 

1. Konsumsi BK dan BO  

2. Produksi Susu 

3. Efisiensi Pakan 

 Efisiensi pakan sebagai hasil bagi 

antara jumlah unit produksi susu 4% FCM 

yang dihasilkan dibagi jumlah unit konsumsi 

BK pakan. 

EP (%) = 
Produksi susu 4% FCM (kg) 

X 100% 
Konsumsi BK pakan (kg) 

 Standarisasi produksi susu 4% FCM 

(kg) = produksi susu selama penelitian 

dihitung rataannya dan standarisasikan pada 

4% FCM (Fat Corection Milk) yang dihitung 

dengan rumus : (0,4 x Produksi Susu) + (15 

x % Lemak x Produksi Susu). 

4. Income Over Feed Cost (IOFC) 

 Nilai IOFC dihitung dengan rumus:  

IOFC = Rata-rata penerimaan susu per ekor 

per hari (Rp) – Rata-rata biaya pakan per 

ekor per hari (Rp). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kandungan Nutrien Pakan Perlakuan 

 Pakan lengkap yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah campuran dari beberapa 

bahan pakan dalam bentuk segar. Kandungan 

nutrien bahan pakan perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

 Kandungan BK campuran rumput 

gajah dan tebon jagung adalah sebesar 

20,01%. Perbandingan proporsi campuran 

hijauan (rumput gajah dan tebon jagung) ini 

adalah 1:1. Menurut Hartadi dkk, (1997) 

bahwa kandungan BK rumput gajah adalah 

berkisar antar 18-21%, sedangkan BK tebon 

jagung berkisar 19-22%. Hasil analisis 

menunjukkan kandungan protein rumput 

gajah umur 60 hari memiliki kandungan 

protein kasar sebesar 11,2%, lebih tinggi dari 

hasil analisis rumput gajah yang berumur 

hampir sama oleh Hartadi dkk, (1997) yakni 

sebesar 8,3%. Perbedaan tersebut diduga 

karena perbedaan varietas rumput gajah yang 

digunakan. Pada sampel ampas tahu, 

didapatkan BK sebesar 13,11% dan 

kandungan PK sebesar 21,5%, hampir sama 

dengan penjelasan Pulungan dkk, (1985) 

bahwa ampas tahu memiliki BK sebesar 

13,3% dan kandungan PK sebesar 21%. Pada 
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ubi kayu, analisis BK didapatkan sebesar 

43,82%, berbeda dengan penjelasan Hartadi 

dkk, (1997) yakni sebesar 35%. Perbedaan 

tersebut diduga karena ubi kayu yang 

digunakan untuk penelitian sudah melalui 

proses penjemuran terlebih dahulu sehingga 

kandungan BK menjadi lebih tinggi. Untuk 

kandungan nutrien konsentrat, baik 

Konsentrat Lactoplus S, konsentrat Lactoplus 

G, maupun Konsentrat Megalis sudah 

memenuhi SNI yaitu memiliki kadar air tidak 

lebih dari 14% dan memiliki kandungan 

protein minimal 16% (Anonimous, 2009). 

Hasil perhitungan kandungan nutrien pakan 

perlakuan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 1. Kandungan Nutrien Bahan Pakan Perlakuan 

Bahan Pakan 
BK(1) Abu(1) BO(1) PK(2) LK(2) TDN(2) 

(%) ---------%BK--------- 

R. Gajah (RG) - - - 11,2 2,33 53,22 

T. Jagung (TJ) 

Campuran RG+TJ 

- 

20,01 

- 

14,01 

- 

85,99 

5,01 

- 

0,56 

- 

44,96 

- 

Ampas tahu 13,11 5,17 94,83 21,5 6,88 76,35 

Ubi Kayu 43,82 7,45 92,55 3,4 0,8 88,1 

Megalis 91,45 13,6 86,40 18 6 86 

Lactoplus S 88,23 9,46 90,54 16 5,6 85,03 

Lactoplus G 88,05 8,86 90,54 18,46 5,83 85,12 

Sumber: (1) Hasil Analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 
(2)   Hasil Analisis PT. Cargill Indonesia 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Kandungan Nutrien Pakan Perlakuan  

Perlakuan 
BK(1) Abu(1) BO(1) PK(2) LK(2) TDN(2) 

(%) -------%BK------- 

P0 29,96 11,46 88,54 12,61 3,52 66,27 

P1 27,83 12,01 87,99 11,72 3,11 62,89 

P2 33,98 13,51 86,49 11,87 3,29 64,50 

P3 33,62 12,98 87,02 12,49 3,30 64,33 

Sumber: Data yang diolah dari Tabel

 Tabel 2 menunjukkan bahwa 

kandungan BK paling tinggi adalah pada P2, 

kemudian P3, P0, dan paling kecil adalah P1. 

Hal tersebut terjadi dikarenakan komposisi 

bahan pakan dari P2 dan P3 yang hanya 

menggunakan bahan pakan konsentrat 

komersil yang mengandung bahan kering 

yang tinggi dengan proporsi lebih banyak, 

tanpa menggunakan bahan pakan berkadar 

air tinggi seperti ubi kayu dan ampas tahu. 

Kandungan BO diurutkan dari yang tertinggi 

adalah P0, P1, P3, dan terakhir P2. Hal 

tersebut diduga karena kandungan BO yang 

tinggi dari ampas tahu yaitu sebesar 94,83% 

dan kandungan BO pada ubi kayu sebesar 

92,55%. Hasilnya, kedua bahan pakan 

tersebut memberikan hasil kandungan BO 

pada P0 dan P1 menjadi lebih tinggi daripada 

P2 dan P3. Kandungan protein kasar dari 

masing-masing ransum perlakuan juga tidak 
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jauh berbeda yaitu pada kisaran 11-12%. Jika 

dilihat dari Tabel NRC (2001), dengan 

kandungan protein ransum 11-12% dan 15-

16% NE hanya dapat menghasilkan rata-rata 

10 kg susu/ hari.  

 Pakan perlakuan yang memiliki 

kandungan protein kasar paling tinggi adalah 

P0, kemudian P3, P2, dan P1. Kandungan 

protein kasar pada P0 lebih tinggi daripada 

yang lain dikarenakan terdapat bahan pakan 

ampas tahu di dalam ransumnya. Pulungan, 

dkk (1985) menjelaskan bahwa ampas tahu 

memiliki presentase protein tinggi yaitu 

sekitar 20%.  

2. Pengaruh Pemberian Pakan Lengkap 

terhadap Konsumsi BK dan BO 

 Bahan Kering (BK) merupakan suatu 

komponen pakan yang sudah tidak 

mengandung air yang terdiri dari Bahan 

Organik (BO) dan bahan anorganik (abu). 

Bahan Organik (BO) tersusun atas 

karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. 

Hasil penelitian mengenai pengaruh pakan 

lengkap terhadap konsumsi BK dan 

konsumsi BO dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rataan konsumsi BK dan BO selama penelitian 

Perlakuan 
Konsumsi BK 

(kg/ekor/hari) 

Konsumsi BO  

(kg/ekor/hari) 

P0 14,59±0,03 a 12,91±0,02a 

P1 14,88±2,12 a 13,10±1,85a 

P2 13,49±0,32 b 11,67±0,27b 

P3 12,90±0,22 b 11,23±0,19b 

Keterangan: a, b Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 

nyata (P<0,05)

 Hasil analisis kovarian menunjukkan 

bahwa produksi susu awal tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

konsumsi BK sapi perah PFH. Pada analisis 

ragam menunjukkan bahwa produksi susu 

awal memberikan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap konsumsi BK sapi perah 

PFH. Perlakuan P1 memberikan hasil 

konsumsi BK tertinggi karena ternak sudah 

lama beradaptasi dengan komposisi bahan 

pakan P1, yang hampir sama dengan P0 

(kebiasaan peternak), hanya saja proporsi 

hijauan P1 lebih banyak dari P0. Ternak akan 

lebih cenderung mengkonsumsi pakan lebih 

banyak apabila bahan pakan tersebut sudah 

biasa dikonsumsi dan dapat diartikan lebih 

palatabel . Kartadisastra, (1997) menjelaskan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumsi selain jenis ternak, temperatur 

lingkungan, kandungan nutrien pakan, dan 

bentuk pakan adalah palatabilitas atau tingkat 

kesukaan ternak pada pakan tersebut. 

 Pemberian pakan hijauan dan 

konsentrat yang dicampur menjadi pakan 

lengkap bertujuan untuk menjaga 

keseimbangan aktivitasi mikroba di dalam 

rumen ternak. Pemberian hijauan yang 

dilakukan bersamaan dengan pemberian 

konsentrat dapat meningkatkan produksi 

saliva. Saliva berfungsi sebagai buffer yang 

dapat mempertahankan pH rumen, sehingga 

populasi mikroba rumen tetap terjaga dan 
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mampu mengkonsumsi pakan lebih banyak 

(Rianto dkk, 2006). 

  Jumlah konsumsi BK ternak menurut 

Anonimous (2001) adalah sekitar 2-4% dari 

bobot badan ternak tersebut. Dilihat dari 

rataan bobot badan ternak dalam penelitian 

ini, kebutuhan BK ternak sudah terpenuhi 

yaitu pada kisaran 3,2% dari bobot badan. 

Konsumsi BK dapat lebih maksimal apabila 

didukung dengan kondisi lingkungan yang 

optimal bagi sapi perah PFH. Hasil 

pengamatan pada penelitian ini  

menunjukkan bahwa rataan suhu pada waktu 

pagi pukul 04.00 dan malam pukul 19.00 

hampir sama, yaitu pada kisaran 24-25ºC, 

sedangkan pada saat siang hari yaitu pada 

pukul 12.00 – 14.00 rataan suhu mencapai 

30-32ºC, yang dapat dikatakan bahwa pada 

suhu ini sapi perah sudah mengalami heat 

stress. Hal ini telah dibuktikan dalam 

penelitian Holter et al, (1997) bahwa 

konsumsi bahan kering akan mulai menurun 

ketika suhu lingkungan sudah melebihi 20ºC. 

Pada suhu tersebut sapi Holstein pada mid-

late laktasi akan mengalami heat stress yang 

mengakibatkan turunnya konsumsi bahan 

kering hingga 9%. 

 Perlakuan yang memberikan hasil 

konsumsi BO tertinggi adalah P1, kemudian 

dilanjutkan P0, P2, dan terakhir P3. Hasil 

analisis kovarian menunjukkan bahwa 

produksi susu awal memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap konsumsi bahan organik 

(P<0,05). Konsumsi BO pada  P0 tidak 

menunjukkan perbedaan dengan konsumsi 

BO pada P1, begitu juga dengan konsumsi 

BO pada  P2 tidak menunjukkan perbedaan 

dengan konsumsi BO pada P3. Konsumsi BO 

pada P0 dan P1 menunjukkan perbedaan dan 

memiliki hasil yang lebih tinggi dari 

konsumsi BO pada P2 dan P3. Konsumsi BO 

akan semakin tinggi apabila pakan yang 

dikonsumsi oleh ternak juga dalam jumlah 

yang banyak. Hal ini diperkuat oleh 

pernyataan Astuti dkk (2009) bahwa 

konsumsi BO sangat berhubungan dengan 

konsumsi BK, semakin tinggi konsumsi BK 

maka konsumsi BO juga akan semakin 

tinggi. 

3. Pengaruh Pemberian Pakan Lengkap 

terhadap Produksi Susu dan Efisiensi 

Pakan 

 Produksi susu berkaitan dengan 

jumlah nutrien pakan yang dikonsumsi oleh 

ternak. Ternak memiliki produksi yang bagus 

apabila memiliki tingkat efisiensi pakan yang 

bagus. Efisiensi pakan merupakan 

perbandingan antara jumlah produksi yang 

dihasilkan oleh ternak dengan jumlah pakan 

yang dikonsumsi. Semakin besar jumlah 

produksi yang dihasilkan maka nilai efisiensi 

pakan akan menjadi semakin besar, begitu 

pula sebaliknya. Hasil penelitian produksi 

susu dan efisiensi pakan lengkap dapat dilihat 

pada Tabel 4.
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Tabel 4. Rataan Produksi Susu dan Efisiensi Pakan Selama Penelitian  

Perlakuan 
Rataan Produksi Susu Rataan Efisiensi  

(liter/ekor/hari)     Pakan (%) 

P0 11,79±2,84  76,60±18,34 

P1 12,69±2,37  80,82±5,32 

P2 10,90±1,94  85,33±16,08 

P3 11,46±2,29  89,46±19,16 

Keterangan: Analisis peragam menunjukkan bahwa perlakuan tidak memberikan perbedaan yang 

nyata (P>0,05)

 Hasil analisis kovarian menunjukkan 

bahwa produksi susu awal tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

produksi susu sapi perah PFH. Analisis 

ragam menunjukkan bahwa produksi susu 

awal juga tidak memberikan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap produksi susu sapi 

perah PFH. Hal ini dapat dikarenakan faktor 

bulan laktasi dari ternak percobaan yang 

beragam dan kebanyakan di atas bulan laktasi  

ke-3. Jika dilihat pada kurva laktasi sapi 

perah, setelah bulan ke-3 laktasi, ternak 

sudah mencapai produksi maksimalnya. 

Setelah melewati 3 bulan maka dapat 

dikatakan bahwa kemampuan ternak untuk 

memproduksi susu sudah mulai menurun 

sehingga sulit untuk melihat potensi produksi 

susu dari ternak yang diberikan PL. 

Anggorodi, (1994) menjelaskan bahwa 

produksi susu bukan hanya dipengaruhi oleh 

pakan namun juga dipengaruhi oleh fisiologi 

laktasi dimana penurunan produksi susu 

setelah lahir terjadi pada minggu ke-8 

(setelah melewati puncak laktasi) dengan 

produksi 19-20 kg/ekor dan terus menurun 

hingga minggu ke- 42 dengan produksi 5-6 

kg/ekor, turun sekitar 25%. Tinggi rendahnya 

produksi susu dipengaruhi oleh konsumsi 

pakan, terutama konsumsi bahan organik.  

Tabel 4 menunjukkan bahwa P1 adalah 

perlakuan dengan rataan produksi susu 

tertinggi. Tabel 3 juga menunjukkan bahwa 

konsumsi BO tertinggi adalah pada P1. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi 

BO terkonsumsi maka produksi susu juga 

akan semakin tinggi. Ali, (2008) menjelaskan 

bahwa BO merupakan bagian terbesar 

nutrien yang dibutuhkan ternak untuk 

kebutuhan pokok dan produksi.  

 Frekuensi pemberian pakan pada P0 

lebih banyak daripada P1, P2, dan P3. Pada 

P0 sistem pemberian pakannya dilakukan 

terpisah dan diberikan 5 kali dalam sehari, 

sedangkan untuk P1, P2, dan P3 hanya 3 kali 

pemberian dalam sehari. Dilihat dari 

produksi susu yang dihasilkan menunjukkan 

bahwa produksi susu P1 lebih tinggi daripada 

P0. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi 

pemberian pakan tidak berpengaruh besar 

terhadap produksi susu. Hal ini diperkuat 

oleh penjelasan Klusmeyer et al (1990) 

bahwa ditingkatkannya frekuensi pemberian 

pakan dari 2 kali sampai 4 kali dalam sehari 

tidak dapat meningkatkan produksi susu dan 

juga produksi komponen-komponen susu. 

 Hasil efisiensi pakan pada Tabel 13 

menunjukkan bahwa hasil analisis kovarian 

menunjukkan produksi susu awal tidak 

memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap efisiensi pakan sapi perah PFH. 

Pada analisis ragam juga menunjukkan 

bahwa produksi susu awal tidak memberikan 
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pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

efisiensi pakan sapi perah PFH. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa efisiensi pakan tertinggi 

adalah pada P3, meskipun dilihat dari hasil 

rataan produksi susu lebih kecil dari P1. Hal 

ini didukung oleh penjelasan Owens (1979) 

bahwa pakan lengkap merupakan sistem 

pemberian pakan dalam bentuk tunggal 

dengan tujuan untuk meningkatkan nilai 

nutrien, palatabilitas, efisiensi pakan, 

menghindari seleksi pakan oleh ternak serta 

memudahkan pemberian pakan di lapangan.  

 Tingkat efisiensi biaya pakan yang 

dikeluarkan untuk menghasilkan 1 liter 

produksi susu dapat diketahui dari IOFC 

(Income Over Feed Cost) yang merupakan 

selisih antara penerimaan susu per ekor per 

hari (Rp) dengan biaya pakan ternak per ekor 

per hari (Rp). Hasil perhitungan nilai IOFC 

dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Nilai IOFC (Income Over Feed Cost) masing-masing perlakuan pakan 

Perlakuan 
Penerimaan 

Susu/ekor/hari (Rp) 

Biaya Pakan/ekor/hari 

(Rp) 

Nilai IOFC 

(Rp) 

Biaya pakan/ 

Liter Susu 

(Rp/l) 

P0 60.718,5 45.780 14.938,5 3.882,95 

P1 65.353,5 49.680 15.673,5 3.914,89 

P2 56.135 53.000 3.135 4.862,39 

P3 59.019 56.000 3.019 4.886,56 

 Hasil perhitungan nilai IOFC 

menunjukkan perlakuan dengan hasil terbaik 

adalah P1, kemudian dilanjutkan dengan P0, 

P2, dan terakhir P3. Nilai IOFC P1 menjadi 

yang terbaik karena biaya pakan yang tidak 

terlalu tinggi dan hasil produksi susu yang 

lebih tinggi daripada perlakuan yang lain. 

Penggunaan biaya pakan yang terlalu tinggi 

akan berdampak pada penyusutan 

pendapatan peternak. Perlakuan pakan 

lengkap yang hanya menggunakan hijauan 

dan konsentrat komersil sebagai campuran 

pakan lengkap yaitu P2 dan P3 merupakan 

perlakuan dengan nilai IOFC terendah. Hal 

ini dikarenakan rataan produksi susu yang 

didapatkan tidak sebanding dengan jumlah 

dan harga konsentrat komersil yang tinggi, 

sehingga pendapatan yang didapatkan 

peternak sangat sedikit yaitu Rp. 2590 dan 

Rp. 2446. Penggunaan pakan lengkap yang 

paling baik untuk diterapkan adalah P1 

karena menghasilkan nilai IOFC yang lebih 

besar daripada perlakuan yang lain. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Pemberian Pakan Lengkap (PL) dengan 

proporsi 66% hijauan + 16% ampas tahu + 

8% ubi kayu + 10% konsentrat Megalis 

(P1) dapat meningkatkan konsumsi BK, 

konsumsi BO, dan produksi susu sapi 

perah PFH. 

2. Pemberian PL tidak memberikan 

perbedaan terhadap efisiensi pakan dan 

produksi susu.  

3. Pakan Lengkap yang menghasilkan nilai 

IOFC (Income Over Feed Cost) terbaik 

adalah pada P1 yaitu sebesar Rp. 15.673,5. 
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Saran 

1. Untuk mendapatkan hasil terbaik, maka 

dapat digunakan PL dengan proporsi 66% 

hijauan + 16% ampas tahu + 8% ubi kayu 

+ 10% konsentrat Megalis (P1). 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

dengan penambahan hijauan berupa 

leguminosa sebagai sumber protein yang 

murah agar produksi susu dapat 

ditingkatkan. 
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