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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sapi Perah 

Sapi Fries Holland (FH), di Amerika Serikat disebut Holstein Friesian 

atau disingkat Holstein, sedangkan di Europa disebut Friesian. Sapi FH adalah 

sapi perah yang produksi susunya tinggi, dengan kadar lemak susu yang rendah 

rata-rata 3,7%. Sapi Fries Holland berukuran besar dengan totol-totol warna 

hitam dan putih di sekujur tubuhnya, memiliki telinga hitam, kaki putih, dan 

ujung ekor yang putih. Pada negara Indonesia sapi jenis FH ini dapat 

menghasilkan susu 20 liter/hari, tetapi rata-rata produksi 10 liter/hari atau 3.050 

Kg susu 1 kali masa laktasi. Sapi jantan jenis FH ini dapat mencapai berat badan 

1.000 kg, dan berat badan ideal betina adalah 635 Kg, di Amerika sapi FH ini 

dapat memproduksi lebih dari 7.000 Kg susu dalam 1 kali masa laktasi (Sudono 

dkk, 2003). 

Sapi perah Peranakan Fries Holland (PFH) merupakan salah satu sapi 

perah di Indonesia yang merupakan hasil persilangan dari sapi perah FH dengan 

sapi lokal. Sapi PFH mewarisi sifat bobot badan cukup tinggi dan mudah 

beradaptasi dengan lingkungan tropis dengan produksi susu yang relatif tinggi. 

Namun dalam prakteknya masih banyak faktor yang harus diperhatikan agar 

produtivitas susu sapi dapat terpenuhi. Buruknya manajemen reproduksi sapi 

perah merupakan salah satu faktor menyebabkan produktifitas susu relatif rendah 

sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan susu dalam negeri (Suyadi dkk, 2014). 
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2.2 Pakan 

Bahan pakan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan dapat 

dicerna sebagian atau seluruhnya tanpa mengganggu kesehatan ternak yang 

memakannya, agar ternak peliharaan tumbuh sehat dan kuat. Pakan memiliki 

peranan penting bagi ternak, baik untuk pertumbuhan ternak muda maupun untuk 

mempertahankan hidup dan menghasilkan produk (susu, anak, daging) serta 

tenaga bagi ternak dewasa. Fungsi lain dari pakan adalah untuk memelihara daya 

tahan tubuh dan kesehatan. Pakan berkualitas adalah pakan yang kandungan 

protein, lemak, karbohidrat, mineral dan vitaminnya seimbang. 

Bahan pakan yang umum digunakan dalam penyusunan ransum ternak 

adalah hijauan, konsentrat, polar, roti cracks dan bahan pakan campuran lainnya. 

Komposisi pakan yang pas akan memaksimalkan proses pencernaan yang terjadi 

dalam tubuh sapi, salah satunya pada rumen sapi yang menghasilkan VFA 

(Volatile Fatty Acid). VFA merupakan produk akhir dari fermentasi karbohidrat di 

dalam rumen,  VFA memiliki komponen utama asam asetat, propionat dan butirat 

yang merupakan sumber energi bagi ternak ruminansia (Usman, 2013). Jumlah 

VFA yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kandungn nutrisi 

pakan, serat pakan, bentuk pakan dan proses fermentasi pada rumen. Peningkatan 

produksi VFA akan meningkatkan energi yang dihasilkan, sehingga kondisi ini 

dapat meningkatkan produksi susu sapi. Usaha peningkatan dan perbaikan 

produksi dilakukan dengan perbaikan mutu genetik dan perbaikan manajemen 

pakan. Alternatif manajemen pakan adalah disusunnya formula pakan konsentrat 

yang mempunyai kandungan nutrien yang lengkap sehingga mampu menyuplai 
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kebutuhan pakan sapi perah awal laktasi. High quality feed supplement (HQFS) 

adalah suplemen konsentrat yang disusun dari bahan baku berkualitas tinggi dan 

dipersiapkan untuk mendukung kebutuhan nutrien pada periode awal laktasi, 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan nutrien untuk produksi susu yang tinggi 

maupun kinerja reproduksinya. High quality feed supplement merupakan 

kombinasi protein by pass dengan bahan pakan sumber energi tinggi dalam 

bentuk formulasi total digestible nutrients (TDN) dan mineral mix yang memiliki 

kandungan mineral makro dan mikro yang dapat membantu memenuhi kebutuhan 

sapi perah laktasi awal. Suplemen konsentrat yang berkualitas tinggi dapat 

dipergunakan sebagai tambahan pakan sehingga melengkapi nutrien sebagaimana 

yang dibutuhkan ternak (Agus dkk, 2001).  

2.2.1 Hijauan 

Hijauan adalah jenis pakan ternak alami yang didapat dari jenis rumput 

atau tanaman. Komposisi nutris hijuan sangat bervariasi tergantung pada banyak 

hal diantaranya : species tanaman, umur tanaman, iklim dan pemupukan. Hijauan 

yang banyak digunakan di kalangan peternak desa adalah rumput gajah, karena 

jenis rumput ini banyak ditanam oleh peternak dan mudah diperoleh. Rumput 

gajah memiliki kandnungan gizi seperti, bahn kering (BK) 21%, PK 9,6%, LK 

1,9%, Total Digestible Nutrient (TDN) 52,4% dan Serat Kasar (SK) 38,2% 

(Siregar, 2001). 
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2.2.2 Konsentrat 

Konsentrat merupakan jenis pakan yang kaya akan sumber protein dan 

nutrisi (kaya sumber energi) serta dapat mengandung pelengkap pakan ternak. 

Konsentrat dapat dibuat dari campuran bahan pakan butiran, umbi-umbian 

maupun tetes dan sejenisnya. Syarat mutu konsentrat bervariasi, tergantung 

dengan kebutuhan dan kondisi ternak. Secara umum menurut (KUBE PSP Maju 

Mapan, 2016) kandungan konsentrat meliputi Protein Kasar 18,01%, Lemak 

Kasar 3,18%, Kadar Abu 25,73%, Serat Kasar 10,58% dan TDN 60,73. 

2.2.3 Polar 

Polar merupakan limbah dari penggilingan gandum menjadi terigu. 

Angka konversi polar dari bahan baku sekitar 25-26%. Polar merupakan salah 

satu jenis pakan yang popular dan penting pada campuran pakan ternak, karena 

kandungan nutrisinya cukup tinggi. Penggunaan polar dalam campuran pakan 

ternak memang cukup bagus, namun juga harus dibatasi mengingat adanya sifat 

pencahar dalam polar. Secara umum menurut (Tim Laboratorium IPB, 2014) 

dalam buku Pengetahuan Bahn Makanan Ternak menjelaskan bahwa secara 

umum polar memiliki kandungan gizi seperti, Bahan Kering (BK) 88%, Kadar 

Abu 3,60%, Protein Kasar (PK) 16,90%, Lemak Kasar (LK) 4,10% dan Serat 

Kasar (SK) 7,40%.  

2.2.4 Roti Cracks 

Roti cracks merupakan salah satu sumber pakan pengganti bahan pakan 

dengan kandungan nutrisi yang tinggi, biskuit ini merupakan sisa hasil pembuatan 
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biskuit yang terlepas dari cetakan. Beberapa kandungan biskuit cracks yaitu asam 

amino ( metionin, lysine, glysine, histidine, arginine dan isoleucine) yang 

dibutuhkan oleh tubuh ternak (Abdulatif, dkk, 2004). Komposisi nutrisi pada 

cracks sangat bervariasi, tergantung pada bahan yang digunakan pada pembuatan 

roti. Secara umum menurut Widjastuti dan Endang (2007), roti/cracks 

mengandung Protein Kaar (PK) 10,25%, Serat Kasar (SK) 12,04%, Lemak Kasar 

(LK) 13,42%, dan Abu 0,80%. 

2.3 Produksi Susu 

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah pengembangan sapi 

perah di Jawa Timur. Sejak tahun 2011, Dinas Peternakan Kabupaten Malang 

menetapkan Kecamatan Jabung sebagai kawasan sentra sapi perah di Malang 

bagian timur dan tenggara, sehingga pengembangan usaha sapi perah rakyat di 

wilayah ini perlu terus ditingkatkan. Koperasi Agro Niaga (KAN) merupakan 

salah satu koperasi persusuan yang ada di Kecamatan Jabung. Pada bulan Juli 

2013, tercatat jumlah anggota KAN Jabung sebanyak 1.600 peternak dan 

kemampuan produksi susu per bulan mencapai 1.108.504 liter atau 29.560 

kg/hari. Kemampuan produksi tersebut menjadikan KAN Jabung dikategorikan 

sebagai koperasi berukuran besar karena mempunyai kemampuan produksi susu 

20.000 - 40.000 kg/hari (Yusdja, 2015). 

Pencatatan produksi susu secara ideal perlu dilakukan setiap hari pada 

pagi dan sore, hal ini tentunya membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya. 

Alternatif untuk mendapatkan data produksi susu dari setiap induk laktasi, telah 

dikembangkan berbagai metode pencatatan yang lebih sederhana dan mudah. 
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Metode ini memiliki tingkat akurasi yang baik untuk mengestimasi produksi susu 

dalam satu masa laktasi. Model estimasi produksi susu laktasi lengkap dari 

produksi susu sebagian telah dikembangkan, diantaranya cara nisbah regresi 

(Buchori dkk, 2007). 

Berdasarkan laporan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat (2002), target 

produksi harian ternak sapi perah adalah 15 liter/ekor per hari. Sementara dari 

hasil pengamatan Sugandi (2003), terhadap beberapa peternak di Kabupaten 

Bandung dan Garut diperoleh sapi perah dengan produksi susu kurang dari 10 

liter/ekor/hari. Kondisi ini menunjukan bahwa dari segi kuantitas produksi susu 

masih perlu ditingkatkan, walaupun sebagian besar telah memenuhi standar yang 

disyaratkan IPS (Industri Pengolah Susu). Mengacu pada persyaratan Codex dan 

SK Dirjen Peternakan tahun 1983 yaitu kandungan lemak 2,17%, berat jenis 

minimal 1,028g/ml, bahan kering tanpa lemak (BKTL) 8% dan kandungan bakteri 

1 juta per mili liter susu, masih banyak kualitas susu yang dibawah standar. 

Produksi susu merupakan faktor esensial dalam menentukan keberhasilan 

usaha sapi perah, karena jumlah susu yang dihasilkan akan menentukan 

pendapatan peternak. Selain itu, kualitas susu seperti Solid Non Fat (SNF), lemak, 

dan Total Plate Count (TPC) juga menjadi pertimbangan dalam penjualan susu 

segar dan penyesuaian harga susu tingkat peternak. Pada masa mendatang terbuka 

peluang meningkatnya permintaan susu segar dengan kualitas yang semakin baik. 

Kadar protein dapat menjadi pertimbangan konsumen dalam mengkonsumsi susu 

segar. Pada sapi perah telah diketahui bahwa terdapat kontrol gen-gen major 

untuk sejumlah sifat kualitas susu, seperti kadar protein, lemak dan beberapa 
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komponen lainnya. Menurut Drogemüller et al (2001), apabila dilakukan seleksi 

sampai taraf polimorfisme genetik dari gen-gen major, maka akan memberikan 

perbaikan akurasi seleksi dan memperpendek selang generasi, sehingga respons 

seleksi diperoleh lebih cepat bila dibandingkan dengan seleksi konvensional. 

2.4 Kualitas Susu 

Menurut Badan Standar Nasional Indonesia (2011), susu merupakan 

sumber protein hewani yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan 

tubuh serta dalam menjaga kesehatan. Susu sapi segar merupakan unsur penting 

dalam industri pengolahan susu. Sebagai pangan asal hewan, susu bersifat mudah 

rusak, dalam rangka meningkatkan peran susu segar dalam negeri dan 

perlindungan terhadap konsumen dan produsen, telah ditetapkan Standar Nasional 

SNI 3141.1:2011 dengan ketentuan BJ minimal 1,0270 g/ml, kadar lemak 

minimum 3,0% dan kadar protein minimum 2,8%, serta uuntuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Lampiran 9. 

Kualitas dan kuantitas susu sapi perah sangat dipengaruhi oleh jenis dan 

jumlah bahan pakan yang diberikan selama laktasi. Pakan untuk sapi perah 

biasanya terdiri dari hijauan seperti rumput dan daun-daunan serta konsentrat 

yang berkualitas baik sebagai penunjangnya. Untuk mencapai jumlah produksi 

yang diinginkan, maka diperlukan rasio pakan yang tepat antara hijauan dan 

konsentrat (Hermawan dkk, 2003). 

Kualitas susu menjadi dasar pembayaran harga susu. Ketentuan 

pembayaran susu terus mengalami perkembangan, dimana sejak Agustus 2004. 

Harga susu ditentukan berdasarkan pada lemak, Solid Non Fat (SNF), Total Solid 
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(TS), Total Plate Count (TPC) dan kandungan antibiotik. Susu yang memiliki TS 

kurang dari 11% akan ditolak koperasi, sedangkan susu yang memiliki TS antara 

11-11,2% akan mendapatkan pinalti. Susu yang memiliki TS lebih dari 11,3% 

akan mendapatkan bonus. TPC di bawah 10
6 

cfu/ml akan mendapatkan bonus, 

TPC di atas 15x10
6 

cfu/ml akan dijatuhkan pinalti. Susu yang positif mengandung 

antibiotik akan dikenakan penalti sebesar Rp 200/kg. Peternak harus 

memperhatikan ketentuan ini agar kualitas susu yang dihasilkan memiliki standar 

yang tinggi, berdaya saing, serta aman dikonsumsi. Kualitas fisik dan kimia susu 

sapi segar dipengaruhi oleh faktor bangsa sapi perah, pakan, sistem pemberian 

pakan, frekuensi pemerahan, metode pemerahan, perubahan musim dan periode 

laktasi (Lingathurai et al, 2009). 

Kualitas susu meliputi berat jenis, kandungan lemak dan grade, semakin 

banyak jumlah konsentrat yang diberikan akan meningkatkan berat jenis susu dan 

menurunkan lemak susu. Semakin tinggi tingkat mastitis subklinis, maka akan  

meningkatkan lemak susu. Frekuensi sanitasi lantai kandang sebanyak 3 kali/hari 

dapat memperbaiki grade susu (Kartika dkk, 2014). 

 

 


