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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Perah 

Sapi perah merupakan hewan ternak yang menghasilkan susu sebagai produk 

utamanya. Sapi perah yang paling banyak dikembangkan di Indonesia adalah sapi 

perah FH (Friesian Holstein). Sapi perah jenis FH yang dikembangkan di Indonesia 

biasanya merupakan sapi yang diimpor dari negara sub tropis seperti Australia  

(Rahman.dkk., 2015). Sapi FH mempunyai beberapa keunggulan, salah satunya 

yaitu jinak, tidak tahan panas tetapi sapi ini mudah menyesuaikan diri dengan 

keadaan lingkungan. Menurut Rusmiaji dalam Triyanton (2009) ciri-ciri sapi FH 

yang baik adalah memiliki tubuh luas ke belakang, sistem dan bentuk perambingan 

baik, puting simetris, dan efisiensi pakan tinggi yang dialihkan menjadi produksi 

susu. Sapi FH memiliki warna cukup terkenal, yaitu belang hitam putih dengan 

pembatas yang jelas dan tidak ada warna bayangan serta mudah menyesuaikan diri 

dengan lingkungan sehingga bangsa sapi ini dapat dijumpai hampir di seluruh 

dunia. 

Bangsa sapi yang banyak dipelihara di Indonesia khususnya di UPT PT Hijauan 

Makanan Ternak Batu adalah bangsa PFH (Peranakan Friesian Holstein). Menurut 

Siregar dalam Triyanton (2009) sapi PFH merupakan hasil persilangan (grading-

up) antara sapi perah FH dengan sapi lokal. Ciri-ciri sapi PFH adalah sebagai 

berikut: (1) warna bulunya belang hitam dan putih; (2) mempunyai ukuran tubuh 

yang besar dan beratnya hampir sama dengan sapi FH; (3) mempunyai kadar lemak 

susu yang juga rendah; (4) produksi susu dapat mencapai 15 - 20 liter per hari per 

masa laktasi; (5) mempunyai sifat tenang dan jinak sesuai dengan induknya; (6) 
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lebih tahan panas jika dibandingkan dengan sapi FH, sehingga lebih cocok di daerah 

tropis; (7) mudah beradaptasi di lingkungan barunya. 

 

2.2 Pencernaan Sapi Perah 

Proses pencernaan hewan ruminansia seperti sapi perah dimulai dari aktivitas 

pengambilan pakan dengan mulut kemudian dengan melakukan gerakan tertentu 

seperti gerakan dimulut kemudian dilanjutkan aktivitas menuju ke lambung. 

Menurut Nuswantara (2002) proses pencernaan sapi perah yang dimulai dari mulut 

menuju lambung adalah sebagai berikut: 

2.2.1 Prehensi 

Prehensi merupakan suatu proses memasukkan makanan dari luar mulut 

untuk dimasukkan kedalam mulut. Proses prehensi pada sapi perah ini biasanya 

menggunakan lidah.  

2.2.2 Mastikasi  

Mastikasi (chewing) yaitu suatu gerakan pengunyahan yang terjadi didalam 

mulut dengan melibatkan gigi dalam proses tersebut, sehingga dalam proses ini tipe 

gigi sangat berperan penting dalam proses pengunyahan. Tipe gigi pada hewan 

herbivora yaitu tipe gigi geraham dengan ciri bentuk graham atas lebih lebar 

daripada bagian bawah sehingga pakan yang dikunyah akan lebih halus. Gerakan 

mastikasi tersebut mempunyai gerakan-gerakan tertentu dimana gerakan tersebut 

sangat tergantung dari tipe bahan pakan yang kemudian dengan saliva sehingga 

dapat membantu pengunyahan maupun penelanan, adanya mastikasi maka kelenjar 

ludah terstimulir sehingga saliva keluar lebih banyak. 
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2.2.3 Ensalivasi (Salivasi) 

Ensalivasi merupakan proses pengeluaran kelenjar ludah yang berasal dari 

kelenjar ludah akibat dari adanya stimulasi bahan pakan dalam mulut atau disebut 

proses mastikasi. Kelenjar dalam mulut ada 6 yang besar yaitu glandula parotid, 

glandula submaxillar, glandula sub lingual, glandula inferior molar, glandula 

buccal, dan glandula labial.  

Saliva akan keluar akibat dari rangsangan yang berasal dari makanan yang 

menyebabkan otot sekitar bulb itu berkontraksi sehingga mengakibatkan dorongan 

saliva dari kelenjar tersebut masuk dalam mulut, rangsangan tersebut diskekresikan 

saliva melalui syaraf. Produksi saliva tergantung dari stimulasi makanan yang 

mencapai sebesar 60-100 ml/menit sedangkan pada waktu istirahat hanya sebesar 

2-5 ml/menit. 

2.2.4 Deglutasi 

Deglutasi tersebut dibagi menjadi 3 periode yaitu: 

1) Passage trough mount (Laju dalam mulut), periode ini terjadi dalam mulut 

maka bolus yang sudah dikunyah ditarik di atas lidah kemudian lidah 

diangkat dan gerakan lidah itu mendorong bolus tadi ke belakang dan 

sebelum bolus didorong ke belakang maka lobang dari rongga hidung itu 

tertutup. 

2) Passage through pharynx ( Laju dalam faring) periode ini terjadi setelah bolus 

masuk faring maka akan menstimulasi reseptor faring sehingga terjadi reflek 

sehingga faring tersebut ada gerak peristaltik sehingga bolus terdorong ke 
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esofagus. Jika bolus masuk esofagus maka epligotis kembali seperti semula 

yaitu kelep yang terdapat pada rongga mulut dan rongga hidung. 

3) Passage through eusophagus (Laju dalam eosophagus), periode ini 

merupakan peristiwa gerakan dari esofagus akibat dari lewatnya pakan. 

Setelah bolus masuk esofagus dari faring maka esofagus akan berkontraksi, 

dengan pergerakan peristaltik tersebut maka bolus bergerak ke bawah yang 

selanjutnya bolus akan masuk ke dalam cardia rumen. 

2.2.5 Eruktasi 

Eruktasi merupakan suatu peristiwa fermentasi yang dilakukan oleh 

mikroorganisme yang terdapat di dalam, sehingga kegiatan tersebut menghasilkan 

gas. Gas tersebut akan keluar dari rumen dengan melewati esofagus dan akhirnya 

lewat mulut. Pada proses eruktasi cardia sangat dibutuhkan untuk mengatur 

keluarnya gas ke esofagus. 

2.2.6 Ruminasi 

Peristiwa ruminansia merupakan suatu proses terjadinya kegiatan-kegiatan 

regurtasi. Regurtasi merupakan suatu peristiwa bahan pakan yang telah dikunyah 

kembalu ke rongga mulut, hal tersebut diakibatkan karena adanya gerakan reserve 

peristaltik yang dimulai dari cardia yaitu pada rongga dada mengembang esofagus 

terjadi distensi seperti balon sehingga tekanan lebih rendah dari rumen sehingga 

cardia membuka dan bolus dari rumen masuk ke esofagus karena adanya gerakan 

reserve peristaltik dan membukanya faring spinter bolus masuk ke faring, epiglutis 

membuka dan bolus masuk ke rongga mulut, di dalam bulut bolus dikunyah 

kembali dan terjadi peristiwa remastikasi. Pada peristiwa ini kurang lebih 50X per 
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menit dilanjutkan dengan pencampuran saliva kembali di dalam mulut yang disebut 

dengan resalivasi setelah peristiwa tersebut maka dilakukan penelanan kembali 

bolus tersebut yang disebut dengan reduglutisi. Pada sapi peristiwa ruminansia 

berjalan selama 8 jam/hari sehingga produksi saliva yang di hasilkan pada 

ruminansia ini juga banyak sekali. 

 

2.3 Proses Terbentuknya Susu 

Efisiensi produksi susu berhubungan dengan efisiensi pemberian pakan dan 

produksi susu. Produksi susu dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan 

termasuk manajemen dan pemberian pakan. Menurut Asmasari., dkk (2016) 

metode yang umum ditempuh untuk meningkatkan produksi susu adalah melalui 

perbaikan manajemen dan pemberian pakan yang terutama bertujuan untuk 

meningkatkan aliran substrat di dalam darah (prekursor susu) menuju kelenjar 

ambing. Produksi susu akan meningkat apabila peningkatan aliran substrat tersebut 

akan diikuti dengan peningkatan sel-sel sekretoris kelenjar ambing. Terjadi 

kenaikan produksisel sekretoris secara gradual yang diikuti oleh peningkatan 

menyolok sel sekretoris 20 hari sebelum beranak (partus).  

Selama masa laktasi besar produksi susu yang dihasilkan diperngaruhi oleh 

banya hal diantaranya pertumbuhan dan perkembangan sel-sel sekretoris kelenjar 

ambing selama kebuntingan, ketersediaan zat-zat makanan (substrat) sebagai bahan 

untuk sintesa susu dan laju penyusutan sel-sel sekretoris selama laktasi. Menurut 

Asmasari., dkk (2016) secara umum dapat dikatakan bahwa sintesa susu melalui 

dua jalur yaitu filtrasi dan sintesis. Kecepatan sintesis dan filtrasi susu tergantung 
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dari konsentrasi precursor di dalam darah yang merupakan ekspresi dari kuantitas 

dan kualitas suplai pakan. Jika precursor di dalam darah memiliki konsentrasi tinggi 

maka susu akan terbentuk selama 1 jam sedangkan jika konsentrasi precursor 

rendah susu akan terbentuk selama 2 jam. 

 

2.4 Susu Sapi Segar 

2.4.1 Pengertian Susu 

Susu sapi segar merupakan susu yang diperoleh dari hasil pemerahan yang 

benar ambing sapi sehat dan bersih tanpa menambahkan bahkan mengurangi suatu 

apapun serta belum mendapatkan perlakuan apapun. Menurut Hadiwiyoto dalam 

Sulistyowati (2009) susu sapi segar merupakan cairan berwarna putih yang 

digunakan sebagai bahan pangan yang sehat dengan tidak mengurangi komponen-

komponennya atau ditambah bahan-bahan lain yang diperoleh dari pemerahan sapi 

yang sedang menyusui. Susu segar yang dihasilkan oleh hasil pemerahan ambing 

sapi ini banyak mengandung protein yang sangat baik untuk kesehatan.  

Susu sapi segar merupakan salah satu sumber protein hewani yang 

dibutuhkan oleh tubuh untuk kesehatan. Susu sapi segar yang baik harus memenuhi 

kualitas dan kuantitas agar meningkatkan nilai produksinya. Kriteria yang 

dikatakan temasuk susu sapi segar yang memiliki kualitas dan kuantitas tinggi 

adalah jumlah bakteri cukup, bebas dari spora dan mikroorganisme penyakit, 

mempunyai cita rasa yang baik, bersih dan bebas dari kotoran dan tidak dipalsukan 

dengan penambahan air atau cara pemalsuan lain (Sulistyowati, 2009). 
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2.4.2 Komposisi Susu 

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

enzim, air. Komponen penyusun susu masing-masing individu sangat bervariasi 

tergantung spesies hewan tersebut. Menurut Warni (2014) perbedaan tersebut 

terjadi akibat pengarus spesies, bangsa, kondisi kesehatan, kondisi nutrisi, tingkat 

laktasi dan umur yang berbeda. Berbagai macam komposisi susu adalah sebagai 

berikut: 

2.4.2.1 Protein 

Protein merupakan salah satu komponen penting yang terdapat pada susu. 

Protein susu tersebut mengandung kasein dan whey. Menurut Wonget dalam Warni 

(2014) kasein terdiri atas empat jenis polipeptida, yaitu αs1-, β-, αs2- dan κ-kasein 

sedangkan whey mengandung β-laktoglobulin, α-laktalbumin, serum albumin, 

glikomakropeptida dan protein antimikroba yang berupa laktoferin, 

laktoperoksidasedan lisozim. Kandungan protein susu yang berupa kandungan 

kasein disintesis di dalam kelenjar ambing yang dikontrol oleh gen, sedangkan 

sisanya (5%) di absorbsi dari darah.  

2.4.2.2 Lemak 

Lemak merupakan komponen susu yang penting seperti halnya protein. 

Lemak dapat memberikan energi lebih besar dibandingkan dengan protein maupun 

karbohidrat. Satu gram lemak dapat memberikan ± 9 Kalori. Lemak mengandung 

berbagai unsur kimia yaitu trigliserida, asam lemak tidak jenuh, fosfolipida, sterol, 

vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K, (kandungan lemak dalam susu 

bervariasi antara 3% - 6%). Globula merupakan hasil dispersi lemak susu yang 
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membentuk emulsi antara lemak dengan air. Sebagian lemak susu disintesis di 

dalam kelenjar ambing, yaitu sebesar 50% berasal dari asam lemak rantai pendek 

(C4-C14) berupa asetat dan beta hidroksi butirat yang dihasilkan oleh fermentasi 

selulosa di dalam rumen, sebagian lagi berasal dari asam lemak rantai panjang 

(C16-C18) dari makanan dan cadangan lemak tubuh (Warni, 2014). 

2.4.2.3 Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan salah satu komponen utama dalam susu yang 

dibutuhkan oleh kesehatan untuk sumber energi. Menurut Philip dalam Warni 

(2014) karbohidrat utama dari susu adalah laktosa yang terdapat dalam bentuk kalfa 

dan Beta. Laktosa terlarut didalam susu sehingga mempengaruhi stabilitas, titik 

didih dan tekanan osmosis dari susu. Susu mengandung kadar laktosa sebesar 4,8-

5,1%. Kadar laktosa dalam susu relatif tetap, namun produksi laktosa akan 

meningkat sejalan dengan peningkatan produksi susu. Terjadinya Fluktuasi kadar 

laktosa terjadi sesuai dengan dinamika produksi susu selama laktasi.  

2.4.2.4 Vitamin 

Susu juga mengandung vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang tidak 

dapat larut dalam air. Menurut (Sulistyowati, 2009) susu mengandung vitamin-

vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D,E serta sedikit vitamin K. Susu 

juga mengandung berbagai vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B komplek 

seperti B2 dan B12. 

2.4.2.5 Mineral 

Susu mengandung mineral yang baik untuk kesehatan. Susu mengandung 

minerla utama seperti kalsium, fosfor, potasium, magnesium dan sodium diantara 
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mineral tersebut 25% kalsium, 20% magnesium dan 44% fosfor terdapat dalam 

bentuk yang tidak larut, sedangkan mineral-mineral lainnya semuanya dalam 

bentuk larut. Senyawa Kalsium dan magnesium yang tidak larut akan bersenyawa 

dengan kaseinat, fosfat dan sitrat. Proses senyawa tersebut yang memungkinkan 

susu dapat mengandung kalsium dalam konsentrasiyang besar serta pada saat yang 

sama dapat mempertahankan tekanan osmosis secara normal dengan darah. 

Kemampuan bekerja sebagai bufer dari susu disebabkan oleh adanya sitrat, fosfat, 

bikarbonat dan protein (Warni, 2014). 

2.4.2.6 Air 

Susu mengandung komponen padat dan air. Air merupakan komponen 

terbanyak yang terkandung dalam susu segar. Air yang terkandung dalam susu 

segar mencapai 64,89%.  

2.4.2.7 Enzim 

Susu juga mengandung komponen berupa enzim. Enzim adalah katalisator 

biologik yang dapat mempercepat reaksi kimiawi. Susu mengandung beberapa 

enzim, antara lain lipase, posterase, peroksidase, katalase, dehidrogenase, dan 

laktase (Sulistyorini, 2009). 

2.4.3 Sifat Fisik dan Kimia Susu 

Susu memiliki beberapa sifat fisik dan sifat kimia yang dimiliki oleh susu. 

Beberapa sifat fisik dan kimia menurut Shaleh (2004) adalah sebagai berikut: 

2.4.3.1 Kerapatan  

Susu memiliki sifat kimia berupa nilai kerapatan. Susu memiliki nilai 

kerapatan yang bervariasi yaitu antara 1,0260 dan 1,0320 pada suhu 2000 C, angka 
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ini biasanya disebut sebagai “26” dan “32”. Keragaman dari nilai kerapatan ini 

disebabkan karena adanya perbedaan kandungan lemak dan zat-zat padat bukan 

lemak.  

2.4.3.2 pH 

Salah satu sifat kimia yang dimiliki oleh susu adalah pH. Susu segar 

memilki nilai pH antara pH 6,6 - 7 dan bila terjadi cukup banyak pengasaman oleh 

aktivitas bakteri, angka-angka ini akan menurun secara nyata. Bila pH susu naik di 

atas 6,6 – 7 biasanya hal itu dianggap sebagai tanda adanya mastis pada sapi, karena 

penyakit ini menyebabkan perubahan keseimbangan mineral dalam susu.  

2.4.3.3 Warna  

Sifat fisik yang dimilki susu adalah salah satunya sifat fisik berupa warna. Warna 

susu yang normal adalah putih sedikit kekuningan. Warna susu dapat bervariasi dari putih 

kekuningan hingga putih sedikt kebiruan. Warna putih sedikit kebiruan dapat tampak pada 

susu yang memiliki kadar lemak rendah atau pada susu skim. Warna putih pada susu 

diakibatkan oleh dispresi yang merefleksikan sinar dari globula-globula lemak serta 

partikel-partikel koloid senyawa kasein dan kalsium fosfat. Warna kekuningan 

disebabkan karena adanya figmen karotein yang terlarut di dalam lemak susu. 

Warna air susu dapat berubah dari satu warna kewarna yang lain, tergantung dari 

bangsa ternak, jenis pakan, jumlah lemak, bahan padat dan bahan pembentuk warna 

2.4.3.4 Rasa dan Bau 

Susu segar memiliki rasa sedikit manis keasinan dan bau (aroma) khas. Rasa 

manis pada susu segar disebabkan adanya kandungan gula laktosa didalam susu, 

selain itu rasa susu segar juga memiliki rasa sedikit asin jika sering dirasakan, hal 

ini disebabkan oleh kandungan klorida. Bau khas susu disebabkan oleh beberapa 
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senyawa yang mempunyai aroma spesifik dan sebagian bersifat volatil. Setelah 

beberapa jam waktu pemerahan atau setelah penyimpanan, aroma khas susu banyak 

berkurang. 

2.4.3.5 Berat Jenis (BJ) 

Berat Jenis susu rata-rata 1,032 atau berkisar antara 1,027 -1,035. Semakin 

banyak lemak susu maka semakin rendah Berat Jenisnya, sedangkan semakin 

banyak persentase bahan padat bukan lemak maka semakin berat susu tersebut. 

Berat jenis susu yang dipersyaratkan dalam SNI 01-3141-1998 adalah minimal 

1,0280. 

2.4.3.6 Konsistensi 

Susu yang sehat memiliki konsistensi baik, hal ini terlihat tidak adanya 

butiran-butiran pada dinding tabung setelah tabung digoyang, susu yang baik akan 

membasahi dinding tabung dengan tidak akan memperlihatkan bekas berupa lendir 

atau butiran-butiran yang lama menghilang. Susu yang konsistensinya tidak normal 

(berlendir) disebabkan oleh kegiatan enzim atau penambahan asam, biasanya 

mikroba kokus yang berasal dari air, sisa makanan atau alat-alat susu. 

 

 

2.5 Waktu Pemerahan 

Pemerahan susu biasanya dilakukan 2 kali sehari yaitu pagi dan sore hari. 

Menurut Sudono dalam Mardalena (2008) interval waktu yang sama antara 

pemerahan pagi dan sore hari akan memberikan perubahan komposisi susu yang 

relatif sedikit, sedangkan interval waktu pemerahan yang berbeda akan 

menghasilkan komposisi susu yang berbeda juga. Pada suatu perusahaan rata-rata 
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waktu pemerahan susu pada pagi hari yaitu pada pukul 05.00 WIB dam pada sore 

hari pada pukul 14.00 WIB dengan interval waktu sebanyak 9 jam dan 15 jam. 

Interval waktu pemerahan antara pagi sampai sore hari lebih pendek daripada 

interval waktu pemerahan sore sampai pagi hari. Menurut Mardalena (2008) pada 

saat sapi mengkonsumsi pakan pada sore sampai pagi hari, diperoleh waktu yang 

relatif panjang dalam membentuk air susu dibanding waktu pagi sampai sore hari. 

Interval waktu pemerahan tersebut akan mempengaruhi komponen yang 

terkandung dalam susu segar tersebut.  

 

2.6 Kualitas Susu 

Kualitas susu merupakan suatu faktor penting dalam rangka penyediaan susu 

sehat bagi konsumen dan hal ini sangat diperlukan untuk lebih memberi jaminan 

kepada masyarakat bahwa susu yang dibeli telah memenuhi standar keamanan 

konsumsi. Menurut Mardalena (2008) kualitas dari susu dapat meningkatkan nilai 

produksi dari hasil susu tersebut. Kualitas susu sapi merupakan suatu yang menjadi 

dasar pembayaran harga susu  

2.6.1 Syarat Kualitas Susu 

Kualitas susu dikatakan baik apabila memiliki syarat yang sesuai Standar 

Nasional Indonesia (SNI). Menurut SNI (20110) syarat kualitas susu yang harus 

dimiliki susu segar adalah Berat Jenis (pada suhu 27,5oC) minimum 1,0270 g/ml, 

Kadar lemak minimum 3,0 %, Kadar bahan kering tanpa lemak minimum 7,8 %, 

Kadar protein minimum 2,8 %, Warna, bau, rasa tidak ada perubahan, dan pH 6,3 - 

7. 
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2.6.2 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Susu 

Kualitas susu dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor fisiologis dan faktor 

lingkungan. Adapun faktor-faktor menurut Mardalena (2008) adalah sebagai 

berikut: 

2.6.2.1 Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis merupakan salah satu faktor yang berhubungan langsung 

dengan kondisi fisik sapi tersebut. Faktor fisiologis yang mempengaruhi kualitas 

susu adalah meliputi faktor bangsa, tingkat laktasi, estrus, kebuntingan, interval 

beranak dan umur. 

2.6.2.2 Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengerahui 

kualitas susu yang dihasilkan oleh sapi tersebut. Faktor lingkungan yang 

mempengaruhi kualitas susu meliputi makanan, masa kering, kondisi waktu 

beranak, frekuensi pemerahan, interval pemerahan, temperatur lingkungan, 

penyakit dan obat-obatan. 

2.6.3 Jenis Penilaian Kualitas Susu 

Penilaian kualitas susu dapat dilihat berdasarkan dua jenis uji yaitu uji fisik 

dan uji kimiawi. Menurut Mardalena (2008) kualitas susu sapi dapat diuji sebagai 

berikut: 

2.6.3.1 Penilaian Kualitas Fisik 

Penilaian kualitas fisik merupakan penilaian suatu kualitas susu yang 

didasarkan pada suatu objek atau zat yang dapat diukur atau dipersepsikan tanpa 
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mengubah identitasnya. Penilaian kualitas fisik dapat berupa penilaian warna, rasa, 

bau dan konsistensi. 

2.6.3.2 Penilaian Kualitas Kimia 

Penilaian kualitas kimia merupakan penilaian susu yang dapat diamati setelah 

susu tersebut mengalami perubahan kimia. Penilaian kualitas susu secara kimiawi 

diantaranya dapat berdasarkan kadar lemak, bahan kering, berat jenis, kadar 

protein, dan pH. 

 

2.7 Hubungan Waktu Pemerahan dengan Kualitas Susu Sapi Perah 

Peningkatan produksi susu sapi perah akan meningkat jika kualitas susu 

tersebut baik. Untuk itu dibutuhkan alternatif cara untuk memperbaiki nilai kualitas 

susu tersebut sehingga produksi susu tersebut akan meningkat. Salah satu untuk 

memperbaiki kualitas susu yaitu dengan memperbaiki interval waktu pemerahan. 

Interval waktu yang sama antara pemerahan pagi dan sore hari akan memberikan 

perubahan kualitas susu yang relatif sedikit, sedangkan interval waktu pemerahan 

yang berbeda akan menghasilkan kualitas susu yang berbeda juga (Mardalena, 

2008).  

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Mardalena tahun 2008 

menyatakan bahwa interval waktu pemerahan yang berbeda antara pagi hari dan 

sore hari akan menurunkan kualitas susu sapi segar tersebut. Dari penelitian 

tersebut menyatakan bahwa waktu pemerahan berpengaruh terhadap kualitas susu 

dimana kualitas susu pada pemerahan sore hari lebih tinggi dari pada pagi hari. Pada saat 

sapi mengkonsumsi pakan pada sore sampai pagi hari, diperoleh waktu yang relatif 

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/09/pengertian-reaksi-kimia.html
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panjang dalam membentuk air susu dibanding waktu pagi sampai sore hari. Interval 

waktu pemerahan tersebut akan mempengaruhi komponen yang terkandung dalam 

susu segar tersebut. 

 

2.8 Sumber Belajar 

2.8.1 Pengertian 

Sumber belajar merupakan komponen penting dalam proses belajar mengajar. 

Menurut Kusuma (2012) sumber belajar merupakan berbagai atau semua sumber 

baik yang berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa 

dalam belajar baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga 

mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Sumber belajar 

dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan-

kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar-mengajar. 

Sumber belajar dapat berupa segala sesuatu yang ada baik manusia, bahan, 

alat, pesan, teknik, maupun lingkungan yang dapat dijadikan tempat untuk 

mengungkap suatu pengalaman belajar dan memberikan kemudahan-kemudahan 

dalam memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dengan 

tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan sikap yang 

lebih baik. Sumber belajar memungkinkan dan memudahkan terjadinya proses 

belajar. Sumber belajar Biologi dalam proses pembelajaran Biologi dapat diperoleh 

di sekolah atau di luar sekolah (Kusuma, 2012) 
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2.8.2 Jenis Sumber Belajar 

Menurut jenisnya sumber belajar tersebut ada 2 macam yaitu sumber belajar 

yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Menurut Kusuma (2012) 

jenis sumber belajar adalah sebagai berikut: 

2.8.2.1 Sumber Belajar yang Dirancang (Learning Resources By Design) 

Sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai 

komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan 

bersifat formal. 

2.8.2.2 Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by utilization) 

Sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan 

keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan dan dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran. 

2.8.3 Pemanfaatan Buku LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) untuk Materi 

Sistem Pencernaan 

Sistem percernaan merupakan cabang ilmu biologi yang menjelaskan 

mengenai zat-zat makanan, alat-alat percernaan dan kelainan penyakit yang 

disebabkan oleh makanan. Sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses 

mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang 

dibutuhkan oleh tubuh (Rochmah, 2009). 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diterapkan dalam pembalajaran di 

wisata education Kampung Sapi Adventure di Batu untuk tingkatan SMA. Wisata 

Edukasi Kampung Sapi Adventure Batu merupakan sebuah program wisata 

edukasi berbasis peternakan sapi perah di salah satu peternakan sapi perah terbaik 
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di Kota Batu. Program Kampung Sapi Adventure mengajak anak-anak untuk lebih 

dekat dan mengenal sapi perah. Anak-anak akan diajak untuk melihat bagaimana 

cara memerah sapi, memberi makan sapi, memberi susu pedet (anak sapi), serta 

bagaimana mengolah susu segar menjadi susu siap minum (Agung, 2014). 

Penggunaan buku panduan yang sesuai dalam proses pembelajaran dapat 

membantu siswa dalam memahami, mencatat ketika proses wisata edukasinya.  

LKPD merupakan salah satu bahan ajar yang tepat digunakan sebagai sumber 

belajar pada buku panduan wisata education pemerahan sapi. Menurut Ambiyar 

(2014) karakteristik LKPD adalah sebagai berikut: (1) LKPD hanya terdiri dari 

beberapa halaman, tidak sampai seratus halaman, (2) LKPD dicetak sebagai bahan 

ajar yang spesifik untuk dipergunakan oleh satuan tingkat pendidikan tertentu, (3) 

Di dalamnya terdiri uraian singkat tentang pokok bahasan secara umum, 

rangkuman pokok bahasan, soal-soal pilihan ganda dan soal-soal isian.  
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2.9 Kerangka Konsep 

 

Gambar 2.1 Kerangka Konsep 
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2.10 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai brikut: 

1) Ada perbedaan kualitas fisik air susu sapi segar yang diperah pada waktu 

pagi hari dan sore hari. 

2) Ada perbedaan kualitas kimia air susu sapi segar yang diperah pada waktu 

pagi hari dan sore hari. 

 


