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Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2006 di peternak 
KUD Setia Kawan Nongkojajar Pasuruan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian uplemen mineral 

terhadap produksi susu dan berat jenis susu. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan kepada peternak dalam pemberian suplemen mineral untuk peningkatan produksi susu 

dan berat jenis susu. 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah peternak yang memelihara sapi perah laktasi 
I, sebanyak 30 orang peternak dengan quisioner sebagai alat pengumpul data. Parameter yang 

diukur adalah produksi susu dan berat jenis susu. Sarana yang digunakan dalam penelitian ini 
terdiri : daftar pertanyaan (quisioner), alat tulis menulis, kartu recording dan sepatu kandang.  

Penelitian ini menggunakan metode survey yakni pengambilan sampel pada sapi perah laktasi I 
dengan menggunakan quisioner sebagai alat pengumpul data. Adapun data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari 

peternak dengan menggunakan quisioner dan recording, sedangkan data sekunder diperoleh dari 
KUD Setia Kawan Nongkojajar Pasuruan. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan 

menggunakan rumus Yamane. Data - data yang sudah diperoleh meliputi produksi susu dan berat 
jenis susu kemudian ditabulasikan pada tabel Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
menggunakan uji T tidak berpasangan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian suplemen mineral berpengaruh nyata terhadap 
produksi susu. Hasil uji t menunjukkan bahwa t hitung sebesar 10.1, sedangkan t tabel (29;0.05) 

sebesar 2.045 sehingga t hitung > t tabel. Pemberian suplemen mineral tidak berpengaruh 
terhadap berat jenis hasil uji t menunjukkan bahwa t hitung sebesar 0.00008968, sedangkan t 
tabel (29;0.05) sebesar 2.045 sehingga t hitung < t tabel.  

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan suplemen mineral pada 
sapi perah meningkatkan produksi susu secara nyata dengan penggunaan suplemen mineral 

dalam pakan sebesar 50 gr/ ekor/ hari mampu meningkatkan produksi susu.  

 


