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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Sapi perah merupakan sapi yang dipelihara masyarakat, Instansi 

Pemerintahan maupun Perusahaan sapi perah  dengan tujuan utama sebagai 

penghasil susu sapi dengan kuantitas dan kualitas yang baik. Sapi perah akan 

menghasilkan susu dengan baik jika didukung dengan  pakan hijauan dan juga 

konsentrat yang sesuai dengan kebutuhan baik kualitas pakan dan juga kuantitas 

pakan yang diberikan terhadap ternak tersebut.  

Indonesia saat ini kekurangan susu sapi menurut (Ditjennak, 2010 dalam 

Anggraeni, 2012) menyatakan bahwa produksi susu saat ini hanya memenuhi 

sekitar 35% dari kebutuhan nasional. Susu segar di dalam negeri diproduksi oleh 

sekitar 489,089 ekor sapi perah bangsa  Friesh Holland (FH). Hal ini disebabkan 

sumber sapi perah sebagai penghasil susu dari peternakan rakyat yang terdapat di 

Indonesia. Kekurangan Jumlah susu  sebesar 65- 70% merupakan salah satu faktor  

kecukupan susu di Indonesia, sehingga kekurangan tersebut harus dipenuhi 

dengan import susu dari Negara Australia dan New Zealand.  

Pakan sapi perah  merupakan salah satu faktor yang berdampak langsung 

terhadap produksi susu yang dihasilkan oleh sapi perah, kenaikan maupun 

penurunan produksi susu sapi akan langsung dapat dilihat jika pakan hijauan atau  

konsentrat yang kita berikan terhadap ternak tidak baik secara kualitas dan 

kuantitas. Pakan sapi perah khususnya  pakan konsentrat menjadi kebutuhan yang 

harus selalu disediakan oleh peternak. Bahan pembuatan konsentrat  antaralain 
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adalah limbah pertanian seperti : Bungkil kedelai, bungkil kopra, bekatul, pollard, 

mineral, jagung. 

Keterbatasan dari bahan – bahan tersebut seperti bungkil kedelai yang 

hampir seluruhnya import, memungkinkan untuk mencari sumber bahan lain 

sebagai pengganti sumber bahan yang sulit didapatkan di Indonesia, dengan 

tujuan untuk menekan harga pakan agar kualitas pakan atau konsentrat tetap bagus 

dengan harga terjangkau oleh peternak rakyat. 

Cracks merupakan salah satu sebutan dari limbah industri biskuit seperti : 

Cracks, bakery waste, biskuit reject. Cracks didapatkan dari hasil rapian pinggiran 

biskuit yang melebihi ukuran  yang telah ditentukan oleh pabrik, jadi kualitas 

cracks sama dengan kualitas biskuit baik dari organoleptik maupun nilai gizi yang 

terkandung dalam cracks atau biskuit, sehingga perlu adanya pemilihan tentang 

konsentrat yang mengandung cracks karena diharapkan akan berpengaruh 

terhadap kualitas  kadar lemak dan protein susu. 

Cracks atau pinggiran biskuit yang dirapikan ini  merupakan salah satu 

alternatif yang bisa digunakan sebagai  bahan pembuat konsentrat. Biskuit  

mempunyai kualitas yang baik dilihat dari pembuatan biskuit tersebut dapat 

diketahui bahan- bahan yang digunakan dalam pembuatan biskuit tersebut seperti, 

tepung, gula, telur dan juga coklat, dengan demikian biskuit ini mempunyai nutrisi 

yang baik. 

Bahan pakan yang akan dipakai dalam pembuatan ransum harus 

diperhitungkan dalam penyediaan kedepannya atau kontinuitasnya sehingga 

kedepannya bahan tersebut menjadi bahan yang tetap dipakai dalam konsentrt 
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atau pakan tersebut sehingga dengan kebutuhan cracks yang selalu tersedia 

pembuatan konsentrat dapat stabil baik kuantitas maupun kualitas pakan yang 

dihasilkan. 

Kualitas susu sangatlah penting dikarenakan kualitas susu merupakan 

salah satu alternatif penentu harga susu, sehingga memberikan harga yang baik 

jika susu yang dihasilkan mempunyai kualitas yang baik sehingga dapat menaikan 

kesejahteraan peternak. Harga susu ditentukan dari kualitas susu seperti : lemak, 

protein, TS, sehingga kualitas susu tersebut sangat penting  karena kualitas akan 

berhubungan dengan erat dengan harga, dengan kualitas yang baik maka akan 

berdampak dengan tingkat pendapatan peternak. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah pemberian konsentrat mengandung cracks  berpengaruh terhadap 

kadar lemak dan protein susu sapi perah FH ? 

2. Persentase berapa subtitusi konsentra cracks yang berpengaruh terhadap 

kadar lemak dan protein ? 

1.3 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian konsentrat mengandung cracks 

terhadap kadar lemak dan protein susu sapi perah FH. 

2. Untuk mengetahui perlakuan yang terbaik atau yang berpengaruh terhadap 

kadar lemak dan protein susu. 
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1.4 Manfaat 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

baru terhadap Masyarakat, KUD dan  pemasok pakan mengenai kualitas susu 

yang dihasilkan oleh sapi perah jika  dengan konsentrat mengandung cracks akan 

menghasilkan  kualitas dan kuantitas susu yang dihasilkan masyarakat dapat 

seimbang, sehingga dapat menaikkan pendapatan peternak karena kualitas susu 

yang baik. 


