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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sapi Perah  

Usaha sapi perah di Indonesia belum menjadi tulang punggung pemenuhan 

kebutuhan susu dalam negeri. Produksi susu pada tahun 2009 hanya mencapai 

574,683 juta ton , tidak sebanding dengan permintaan susu sebesar 1,511,228 juta 

ton per tahun, sehingga 60 - 70 persen kebutuhan susu harus import (Ditjen. 

peternakan 2009 dalam penelitian S.Rusdiana Dkk ). Berbagai upaya telah 

dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi susu nasional. Diantara 

upaya tersebut yang paling signifikan hasilnya adalah dengan mengimpor sapi - 

sapi perah betina dari luar negeri hal ini bertujuan untuk mendapatkan sapi yang 

berproduksi tinggi dan mendapatkan keturunan sapi perah yang berkualitas baik.

 Sapi perah pada dasarnya saat pemeliharaan perlu adanya masa kering, hal 

ini bertujuan untuk istarahat. Masa kering yang normal berlangsung sekitar 40 – 

60 hari, panjang pendeknya masa kering sangat mempengaruhi produksi dalam 

satu masa laksati. Masa kering yang normal akan mempengaruhi produksi dengan 

baik dan sebaliknya Kering kandang atau masa istrahat yang terlalu singkat akan 

menyebabkan produksi susu pada laktasi berikutnya akan rendah (Sudono 2003). 

2.2 Pakan dan produksi sapi perah   

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 mensuplai kebutuhan pakan sapi perah awal 

laktasi. High quality feed supplement (HQFS) adalah suplemen konsentrat yang 
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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 nutriensebagaimana yang dibutuhkan ternak (Agus 

dkk.,2001). 

Kebutuhan sapi perah laktasi terhadap nutrisi pakan erat hubungannya 

dengan bobot badan dan produksi susu yang dihasilkannya, sedangkan konsumsi 

pakan erat kaitannya dengan kandungan serat kasar pakan sehingga konsumsi 

pakan akan menurun apabila kandungan serat kasar pakan tinggi. Pakan 

merupakan faktor kunci mempertahankan produksi susu. Sapi seharusnya 

diusahakan agar dapat memaksimalkan pakan selama awal laktasi. Pada setiap 

kilogram konsumsi BK akan mendukung 22,4 kg atau lebih produksi susu 

(Anonimus, 2001). Konsumsi bahan kering pada sapi perah adalah antara 2,25 

sampai dengan 4,32 persen dari berat badan dengan tingkat kecernaan 52 sampai 

dengan 75 persen (NRC, 2001).  

Hijauan pada sapi perah sangat dibutuhkan karena sapi membuthkan serat 

kasar yang cukup. pakan sapi yang berfungsi menjalankan fungsi rumen yang 

baik. Apabila fungsi rumen terhambat maka pencernaan akan terganggu dan 
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hewan tidak akan mampu untuk mencapai manfaat optimum dari pakan yang 

disajikan . Di Indonesia, umumnya pakan hijauan mempunyai kandungan serat 

kasar tinggi. Apabila kadar serat kasar terlalu tinggi maka gerakan pencernaan 

terhadap semua nutrien akan melambat dan konsumsi pakan akan menurun. Pakan 

hijauan berupa rumput gajah yang diberikan kepada sapi perah harus dipanen pada 

umur 40-60 hari guna mengurangi kadar serat kasar dan meningkatkan jumlah 

daunnya yang akan disajikan untuk ternak . Sebaiknya, pakan hijauan berupa 

batang tanaman harus dipisahkan sebelum pakan hijauan tersebut diberikan 

kepada ternak, hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah nutrient yang 

dikonsumsi oleh ternak yang bersangkutan. Hijauan yang banyak digunakan para 

peternak yaitu rumput gajah dengan kandungan protein berkisar 10,2 persen dan 

kandungan bahan kering 33,0 persen ( siregar 2001).  

Pencernaan sapi yang baik akan sangat berpengaruh terhadap produksi 

susu karena proses penyerapan nutrisi yang akan mengasilkan susu salah satunya 

adalah rumen dimana akan dibantu oleh bakteri yang berada didalamnya, Rumen 

menyediakan lingkungan yang sesuai dengan persediaan nutrien bagi mikroba 

untuk tumbuh dan berkembang biak, tidak adanya udara (oksigen) dalam rumen 

mendukung pertumbuhan beberapa spesies mikroba tertentu, di antaranya adalah 

mereka yang dapat menurunkan dinding sel tanaman (selulosa) menjadi gula 

sederhana (glukosa) . Produksi susu pada sapi perah sangat dipengaruhi oleh 

jumlah glukosa yang dapat diturunkan dari propionat yang diproduksi di rumen. 

Asetat dan β-hidroksibutirat digunakan untuk pembentukan asam lemak yang 
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melekat pada gliserol membentuk lemak susu. ( Wattiaux & Armentano, 2014). 

Sistem pencernaan sapi perah dapat dilihat pada Gambar 1.   

 

Gambar 1. Sistem pencernaan pada sapi  

 

2.3 Biskuit cracks  

Biskuit cracks adalah sisa hasil pembuatan biskuit yang terbuang saat 

pencetakan. kandungan biskuit crack yaitu asam amino ( metionin, lysine, glysine, 

histidine, arginine, isoleucine), yang dibutuhkan oleh tubuh ternak (Abdulatif.A 

dkk, 2004 ). Salah satu kandungan asam amino yang dibutuhkan oleh sapi perah 

yaitu  metionin yang akan menekan lemak dalam tubuh ternak, menghindari 

banyak lemak agar terhindar dari kegemukan yang berlebihan. Sapi perah bila 

kegemukan maka akan berakibat produksi susu yang sedikit. Biskuit cracks 

potensinya adalah sebagai pengganti jagung untuk pakan ternak dan 

memanfaatakan hasil limbah pabrik. Limbah biskuit crack pada pabrik cukup 

melimpah karena dilihat dari biskuit yang  ditarik dari pedagang sebelum masa 

kadaluarsa. 
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2.4 kualitas susu sapi perah 

Kualitas susu sapi perah berperan penting dalam menentukan harga susu. 

Ketentuan pembayaran harga susu dipengaruhi oleh Berat Jenis (BJ), Total 

Solid,(TS) ,Solid Non Fat (SNF) dan Total Plate Count (TPC) . Susu yang 

memliliki TS kurang dari 11 persen akan ditolak dan TPC kurang dari 1.000.000 

maka akan medapat bonus sedangkan lebih dari 5.000.000 susu akan ditolak. 

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) 

Berat jenis adalah tekanan suatu zat cair yang terkandung dalam susu yang 

dipengaruhi oleh suhu. Susu sapi perah merupakan hal terpenting dalam usaha 

sapi perah, karena berat jenis susu sangat berpengaruh pada peternak yaitu sebagai 

acuan harga susu yang disetorkan kepada penampungan susu. Badan Standar 

Nasional Indonesia (2011) menetapkan bahwa susu sapi perah yang memenuhi 

persyaratan mutu memiliki berat jenis 1,027 g/ml, tetapi kenyataan pada peternak 

berat jenis susu peternak tidak mencapai 1,027. Penerimaan susu pada pos 

penampungan yaitu minimal 1,023. Berat jenis susu sapi perah berpengaruh pada 

harga susu yaitu dengan berat jenis susu sapi perah 1,025 diterima dengan harga 

kurang lebih Rp. 5000 (KAN Jabung, 2014).  

Total solid susu adalah padatan yang terdapat pada susu yaitu gabungan 

antara SNF dan Fat. Total solid susu juga berpengaruh terhadap harga susu, 

kandungan total solid pada susu sapi perah yaitu dengan batas minimal 11,3 

persen, bila di bawah batasan tersebut akan ditolak oleh penampungan susu. 
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kandungan total solid susu sangat dipengaruhi oleh lemak susu, karena lemak susu 

merupakan salah satu kandungan terpenting dalam susu. kandungan lemak pada 

susu masyarakat umumnya hanya mencapai 2,7 persen, hal ini menunjukan bahwa 

masih rendah kandungan lemak dimasyrakat dibandingkan dengan persyaratan 

mutu kandungan protein susu minimal 2,8% yang ditetapkan oleh SNI (2011). 

Total solid susu sapi perah dipengaruhi oleh pakan , yaitu hijauan dan konsentrat 

yang diberikan. Konsentrat yang memenuhi kebutuhan ternak akan mempengaruhi 

kadar lemak pada susu, hal ini bertujuan untuk meningkatkan TS pada susu. 

Kandungan pakan konsentrat yang baik untuk meningkatkan TS susu yaitu protein 

berkisar 16 – 18  persen ( Kartika. B, dkk, 2013).  Proses pembentukan susu pada 

sapi perah  dapat dilihat pada Gambar 2. 

Gambar 2. Proses pembentukan susu pada sapi perah 
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2.5 Hipotesis 

2.1.1 Pemberian pakan yang mengandung biskuit crack diduga berpengaruh  

terhadap produksi, Berat Jenis dan Total Solid susu sapi perah FH. 

Prosentase pemberian pakan yang terbaik diduga pada perlakuan ke 3 yaitu 

konsentrat tanpa biskuit crack 0 persen dan konsentrat yang mengandung biskuit 

crack 100 persen. 


