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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sapi Perah 

 Sapi yang banyak dipelihara oleh masyarakat pedesaan untuk produksi 

susu adalah sapi jenis Friesh Holland (FH) ini dikarenakan bibit yang tersedia 

juga karena di Indonesia cocok untuk sapi dengan jenis ini. Hal ini seperti 

pendapat (Sitepu dkk, 1995) menyatakan peternakan di Indonesia rata-rata 

menggunakan sapi jenis FH, jenis sapi ini  merupakan salah satu jenis sapi yang 

secara genetik berkemampuan produksi tinggi yaitu sapi Holstein (Friesh Holland 

/ FH), baik dari sapi benih impor maupun hasil keturunannya.  

Sapi FH dikenal sebagai salah satu sapi perah (Bos Taurus) 

berkemampuan produksi susu tinggi di daerah asalnya, ternyata sangat sulit 

mempertahankan potensi genetiknya untuk berproduksi tinggi pada kondisi tropis 

Indonesia. Para ahli berpendapat mengenai adanya gangguan dalam 

mempertahankan potensi genetik sapi perah jenis ini. Gangguan yang dialami 

mengenai sapi perah terdapat beberapa macam hal ini ditunjukkan dengan 

inferioritas produktivitas seperti lambatnya pertumbuhan (Anggraeni, 2012) 

tertundanya umur beranak (Anggraeni, 2008) memanjangnya interval dan 

komponennya ( Anggraeni dkk, 2008 dalam Anggraeni 2009) dan rendahnya 

produksi susu (Anggraeni, 2012). 

  Produktivitas sapi perah yang terdapat di Indonesia kenaikan susu lebih 

dikarenakan penambahan populasi ternak, hal ini seperti yang dikemukakan oleh  

(Anneke Anggraeni, 2012) kegiatan importasi mampu menambah populasi dengan 
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cepat, diikuti dengan peningkatan produksi susu segar secara signifikan. 

Meskipun demikian, dalam perkembangan usaha sapi perah nasional, kenaikan 

produksi susu lebih dikarenakan penambahan populasi, belum diimbangi oleh 

produktivitas ternak. Hal inilah yang dapat diilustrasikan dari hasil data kajian 

tentang perkembangan populasi dan produksi sapi perah. 

2.2  Susu 

 Susu merupakan salah satu bahan pangan yang dihasilkan oleh sapi yang 

mengandung nutrisi lengkap didalamnya, oleh karena itu susu mudah sekali 

mengalami kerusakan. Tingkat bakteri yang terkandung dalam susu juga salah 

satu penyebab kerusakan pada susu, (Eriningsih, 2005) menyatakan sifat susu 

murni yang mudah sekali rusak menyebabkan susu murni hanya dikonsumsi oleh 

sekitar rumah tangga peternakan, terlebih kandungan bakteri yang terkandung 

dalam susu segar yang dihasilkan oleh peternakan rakyat lebih tinggi dari pada 

kandungan bakteri dalam susu import. 

 Pendapat ahli lain mengatakan bahwa secara alami susu mengandung 

mikrooorganisme kurang dari 5 x 10
3
  per ml jika diperah dengan cara yang benar 

dan dari sapi yang sehat (Jay, 1996). Berdasarkan SNI 01-6366-2000, batas 

cemaran mikroba dalam susu segar adalah Total plate count ( TPC) < 3x 10
4
cfu/ 

ml, koliform < 1x10/ cfu/ ml, Stapilococus aureus < 1 x 10 cfu / ml, Eschericia 

colli negatif, salmonella negatif, streptococcus grup B negatif. Beberapa bakteri 

seperti Listeriamono cytogenes, Camphylabacter jejuni dan salmonella sp, 

dilaporkan mengkontaminasi susu dengan prevalensi  kecil (Jayaro dkk,  2006 

dalam  Suwito, 2010) 
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Komponen terbanyak dalam air susu sapi sebagian besar adalah kasein 

(78-82%) sebagai fraksi tidak terlarut, sisanya dalam jumlah lebih rendah adalah 

whey (18-22%) sebagai fraksi terlarut dalam air susu. Kasein susu yang 

mengandung 4 jenis kasein susu tersebut dikontrol oleh 4 gen dengan lokus 

berdekatan (haplotype). Keempat gen ini memiliki rentetan genom αs1-, β- , αs2 

dan k- kaseindengan panjang 250 pbterletak dikromosom 6/ BT 6q31(Threadgill  

dan Womack, 1990, Rinckles et al 1997 dalam Anggraeni, 2012) 

Kandungan air dalam susu sangat tinggi yaitu sekitar 87,5% dengan 

kandungan gula susu (laktosa) sekitar 5% protein sekitar 3,5 % dan lemak sekitar 

3-4%. Susu juga merupakan sumber kalsium, fosfor dan vit A yang sangat baik. 

Mutu protein susu sepadan dengan nilai dari protein daging dan telur terutama 

sangat kaya akan lysine, yaitu salah satu asam amino yang sangat dibutuhkan oleh 

tubuh (  Widodo, 2002) 

Susu merupakan  bahan pakan yang mudah rusak dikarenakan salah satu 

bahan yang mempunyai nutrisi yang baik sehingga sangat disukai oleh bakteri 

sehingga susu dari peternak harus segera disetorkan pada koperasi untuk 

dilakukan penanganan sebelum dilakukan pengiriman. (Sudarwanto, 2012) 

mengklasifikasikan  jenis – jenis susu salah satunya adalah  Susu Koperasi (KUD)  

yang artinya susu yang berasal dari beberapa peternak yang menjadi anggota dari 

sebuah koperasi peternakan sapi perah, biasanya susu koperasi telah mengalami 

proses penyaringan yang lebih baik, pengukuran berat jenis, kadar lemak dan uji 

alkohol. Tujuan pemeriksaan dikoperasi adalah untuk menentukan kualitas susu 
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dan pembayaran harga susu kepada peternak ( anggota koperasi). Susu disimpan 

pada suhu 4 – 6 °C sebelum ditransportasi.  

2.3 Pakan Sapi Perah 

  Pakan dalam setiap usaha peternakan merupakan salah satu yang penting 

dan berpengaruh terhadap hasil yang akan dicapai, dalam usaha peternakan juga 

sering disebutkan mengenai segitiga peternakan yaitu breeding (bibit), feeding 

(pakan) management (manajemen pengaturan ternak). Aspek dari ke3 komponen 

tersebut pakan mempunyai peranan yang begitu penting terhadap ternak, hal ini 

sesuai dengan yang dinyatakan (Thomas et, al 1984; 1985; 1989, dalam  Agus, 

1997) dari beberapa artikel yang telah dipublikasikan dilaporkan bahwa tipe 

konsentrat dalam ransum dapat mempengaruhi produksi dan komposisi susu. Hal 

ini dikaitkan dengan tipe konsentrat (kaya kandungan pati atau kaya akan serat 

kasar) dapat mempengaruhi proporsi hasil akhir fermentasi volatile fatty acids 

(VFA) yaitubAsam asetat, asam propionate dan asam butirat. 

Sapi perah selain pakan yang diberikan berupa konsentrat pakan tambahan 

yang diberikan yaitu berupa hijauan seperti tebon jagung, jerami padi, jenis 

leguminosa dan hijauan lainnya. Indonesia rata- rata hijauan yang diberikan selain 

tebon jagung yaitu berupa rumput gajah yang ditanam sendiri oleh peternak, hal 

ini sesuai dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa, rumput gajah 

merupakan salah satu jenis hijauan yang paling banyak digunakan dalam ransum 

sapi perah peternakan rakyat didataran tinggi Pulau Jawa, khususnya di Jawa 

Barat dan Jawa Timur, namun diberbagai daerah peternakan jumlahnya tidak 
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mencukupi keseluruhan kebutuhan ternak (Puslitbangnak, 1993 dalam  lubis dkk, 

1999) 

 Mayoritas penduduk desa memelihara sapi perah untuk diambil 

susunya,biasanya ternak sapi tidak pernah digembalakan sehingga untuk 

pemanfaatan hijauan rumput adalah dengan sistem  usaha tani cut and carry dari 

lahan milik sendiri atau lahan orang lain, untuk itu perlu diperlukan penjadwalan 

pemotongan dan pemupukan. Rumput gajah dipanen sebaiknya pada umur 50 

sampai 60 hari setelah tanam dan dipotong selanjutnya setiap 40 hari sekali pada 

musim hujan dan 60 hari pada musim kemarau kemudian segera dilakukan 

pemupukan setelah dipotong (Balitbangtan,1996 dalam  Prasetya, 2003) 

Rumput gajah adalah salah satu jenis rumput gajah yang sekarang banyak 

ditanam oleh peternak.Rumput ini memiliki kandungan bahan kering (BK) 21%, 

PK 9.6%, Lemak Kasar (1.9), Total Digestible Nutrient (TDN) 52.4%. (Siregar, 

2003) rumput jenis ini merupakan jenis hijauan yang banyak digunakan peternak 

karena mudah dibudidayakan dan salah satu rumput kesukaan ternak. 

2.5 Biskuit Cracks 

 Biskuit cracks merupakan  salah satu sumber pakan pengganti bahan 

pakan dengan kandungan nutrisi yang tinggi, terdapat beberapa sebutan istilah 

nama dalam penyebutan bahan pakan ini seperti : biskuit reject, bakery waste, 

cracks, atau umumnya limbah industri roti atau kue. 

 Bakery waste adalah limbah dalam proses pembuatan roti atau kue yang 

tidak terjual. Limbah dari pabrik roti ini merupakan sumbner energy terbaik bagi 

ruminansia da efektif sebagai pengganti jagung bagi ternak unggas, tetapi karena 
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mempunyai kadar garam yang tinggi pemakaiannya dibatasi dalam ransum hingga 

20 %. Komposisi nutrient sangat bervariasi, tergantung padabahan pembuatan roti 

tersebut. 

 Abdullatif, 2004 dalam penelitiannya menyebutkan terdapat beberapa 

asam amino yang terdapat didalam kandungan Bakery Waste seperti metionin, 

lysine, valine, isoleusin, leusin, tryosin, phenilalanin, histidin, arginin dimana 

asam amino tersebut termasuk kedalam jenis asam amino esensial. 

 Pabrik pembuatan makanan ringan yang menjadi penyuplai biskuit untuk 

saat ini adalah Mayora dan Garuda Food namun harus dengan ijin dan survei yang 

ketat agar biskuit cracks yang dikirim untuk pakan ternak tersebut tidak dilakukan 

penyalah gunaan pemanfaatan. 

 

2.5 Hipotesis 

1. Pemberian konsentrat yang mengandung biskuit Cracks diduga berpengaruh 

terhadap kadar lemak dan protein susu sapi perah. 

2. Presentase terbaik yang berpengaruh terhadap kadar lemak dan protein susu 

sapi perah diduga dengan presentase perbandingan 0 % KUD Batu dan 100% 

Konsentrat mengandung biscuit Cracks. 


