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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri peternakan sapi perah di Indonesia mengalami perkembangan 

yang sangat pesat. Hal ini terbukti dengan begitu banyaknya penduduk Indonesia 

yang memelihara sapi perah. Masyarakat  di Indonesia tertarik untuk memelihara 

sapi perah disebabkan ada beberapa hal, diantaranya yaitu produksi susu sapi yang 

cukup banyak dan mempunyai nilai gizi tinggi, keuntungan yang didapat dari 

penjualan hasil produksi susu, pemeliharaannya cukup mudah dan sebagainya. 

Jenis-jenis sapi perah diantaranya yaitu, Ayrsire, Bronswis, Guernsey, 

Jersey, Firies Holand, Redsindi, Sahiwal dan Peranakan Fries Holand (PFH), dan 

yang paling banyak di pelihara di indonesia adalah sapi PFH. Umur sapi perah 

saat beranak pertama atau laktasi pertama menentukan jumlah produksi susu yang 

dihasilkan pada periode laktasi tersebut, begitu juga jumlah produksi susu selama 

sapi perah tersebut hidup. Standar optimal umur bangsa sapi perah FH untuk 

beranak pertama adalah 27 bulan. Sapi yang beranak pada umur yang tua (3 

tahun) akan menghasilkan susu yang lebih banyak dari pada sapi yang beranak 

umur muda (2 tahun). Produksi susu akan terus meningkat dengan bertambahnya 

umur sampai sapi berumur 7 atau 8 tahun, walaupun ini sangat ditentukan oleh 

breed ternak dan kemudian setelah umur tersebut produksi susu akan menurun 

sedikit demi sedikit sampai sapi berumur 11 atau 12 tahun produksi susunya akan 

rendah sekali. Meningkatnya produksi susu tiap laktasi dari umur 2 tahun sampai 
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7 tahun itu disebabkan bertambah besarnya sapi karena pertumbuhan, jumlah 

tenunan-tenunan dalam ambing juga bertambah.  

Upaya meningkatkan kualitas serta kuantitas produksi sapi perah, ada 

beberapa faktor penting yang perlu di terapkan secara profesional yaitu perlunya 

penanganan manajemen pemeliharaan sapi perah yang baik. Hal ini sesuai dengan 

pendapat (Tyler dan Ensminger, 2006)  Produksi susu sapi perah dipengaruhi oleh 

beberapa faktor penentu dalam usaha peternakan yaitu pemuliaan dan reproduksi, 

penyediaan dan pemberian pakan, pemeliharaan ternak, penyediaan sarana dan 

prasarana, serta pencegahan penyakit dan pengobatan. Sehingga hal tersebut 

mempunyai peran penting dalam peningkatan kualitas produk susu sapi perah. 

Salah satu aspek yang mempunyai pengaruh penting terhadap peningkatan 

produksi susu sapi adalah pemeliharaan atau penanganan sapi perah pada umur – 

umur produksi susu yang maksimum. 

Sapi dapat memproduksi susu pada saat setelah melahirkan anaknya 

(pedet). Susu yang dihasilkan beberapa saat setelah melahirka itu dinamakan 

kolostrum atau ada orang yang menyebutnya susu (Jolong). Kolostrum dari ternak 

ruminansia berwarna kekuningan. Selama 1 sampai 3 hari setelah melahirkan susu 

akan berwarna kuning dan setelah itu akan berubah menjadi putih. Kolostrum 

sangat penting bagi bayi mamalia termasuk manusia, hal ini dikarenakan dalam 

kolostrum terdapat zat-zat gizi yang dapat membantu membentuk sistem imun 

atau kekebalan pada bayi/ pedet. 

Kolostrum banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat penting 

bagi perkembangan dan pertumbuhan pedet. Kandungan yang ada dalam 
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kolostrum ada adalah vitamin A, vitamin (B1,B2,B6 dan B12),vitamin D, vitamin 

E  dan vitamin K. Selain terdiri darari beberapa vitamin tersebut di dalam 

kolostrum juga terdapat kandungan sel darah putih yang tinggi dan bersifat 

protektif dari bakteri dan virus penyebab penyakit.  

Kandungan nutrisi pada air susu ataupun kolostrum dalam setiap periode 

pemerahan yang berbeda diduga juga berbeda. Hal ini di sebabkan karena dalam 

periode pemerahan yang berbeda sapi memproduksi air susu yang berbeda  

sehingga dari wacana itu dapat di simpulkan bahwa kandungan gizi dalam 

kolostrum atau air susu juga bebeda. Selain itu perlakuan yang di berikan oleh 

peternak juga akan berpengaruh pada kandungan nilai gizi yang ada dalam 

kolostrum maupun pada air susu. 

Komposisi susu terdiri atas: protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin 

dan air. Komponen penyusun susu masing-masing individu sangat bervariasi 

tergantung spesies hewan (Boland 2000). Protein dalam susu terdiri atas kasein 

dan whey. Kasein terdiri atas empat jenis polipeptida, yaitu αs1-, β-, αs2- dan κ-

kasein. Whey terdiri atas β-1aktoglobulin, α-laktalbumin, serum albumin, 

glikomakropeptida dan protein antimikrobia yang berupa laktoferin, 

laktoperoksidase dan lisozim (Edwards 2009). 

Air susu mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada air. BJ air susu 

= 1,027-1,035 dengan rata-rata 1,031. Akan tetapi menurut codex susu, BJ air 

susu adalah 1,028. Codex susu adalah suatu daftar satuan yang harus dipenuhi air 

susu sebagai bahan makanan. Daftar ini telah disepakati para ahli gizi dan 

kesehatan sedunia, walaupun disetiap negara atau daerah mempunyai ketentuan-
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ketentuan tersendiri. Berat jenis harus ditetapkan 3 jam setelah air susu diperah. 

Penetapan lebih awal akan menunjukkan hasil BJ yang lebih kecil. Hal ini 

disebabkan oleh : perubahan kondisi lemak Adanya gas yang timbul didalam air 

susu. 

Susu lebih berat dari air karena susu merupakan suatu sistem kolodial 

kompleks, yaitu air sebagi medium dispersi antara lain mengandung garam-garam 

dan gula dalam larutan.  Berat jenis atau gravitas spesifik susu rata-rata adalah 

1,028 dengan kisaran 1,027-1,035.  Berat jenis susu biasanya ditentukan pada 

temperatur 600F (15,50C) atau dikoreksi terhadap titik ini.  

Skala pH 1 sampai 14, asam menutupi skala yang lebih rendah antara 0 

sampai 7, sedangkan basa mendominasi skala yang lebih tinggi antara 7 sampai 

14. Sebuah pH 7 dianggap sebagai netral. Murni air hujan dianggap memiliki pH 

7. Susu murni mempunysi pH sedikit asam dengan pH 6,7. Susu yang kita 

bicarakan dalam hal ini adalah susu sapi. Susu sapi adalah jenis susu banyak 

dikonsumsi di dunia barat, mengetahui pH susu sapi sangat penting. Susu 

dihomogenisasi merupakan susu paling asam sedangkan susu mentah bersifat 

asam menengah. Sebagai susu yang agak asam, tingkat pH turun tajam 

membuatnya lebih asam. Bakteri tertentu bernama lactobacillus mengkonversi 

gula dalam susu menjadi asam, sehingga mengurangi pH susu. Susu asam 

memiliki pH sekitar 4,4. Di sisi lain, ada bakteri tertentu lainnya yang mengubah 

komponen susu menjadi produk amonia. Proses ini secara bertahap meningkatkan 

pH susu, sehingga basa.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penetitian ini adalah berapa kadar protein, berat 

jenis dan pH kolostrum pada laktasi yang berbeda. 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar protein, berat jenis dan 

pH  kolostrum kolostrum pada laktasi berbeda. 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang 

kadar protein, berat jenis dan pH kolostrum sapi perah pada laktasi berbeda, dan 

dapat memberikan informasi untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

 


