
3 

 

BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

2. 1. Sapi Perah Friesian Holstein 

 Ternak Perah adalah ternak yang diusahakan untuk menghasikan susu 

sebanyak-banyaknya. Bangsa-bangsa sapi perah yang ada didunia adalah sapi 

Friesian Holstein (FH), Brown Swiss, Ayshire, Guernsey, dan jersey. Sapi perah 

yang ada dipelihara di Indonesia umumnya adalah sapi FH yang mempunyai ciri-

ciri anatara lain warna belang hitam putih dengan dahi bertanda segitiga warna 

putih, kaki bagian bawah dan ekor bewarna putih, tanduk pendek dan menjurus ke 

depan, tenang, jinak, dan mudah beradaptasi (Siregar, 1993).   Menurut Blakely 

dan Bade (1994) Sapi perah FH pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1891 dan 

dibawa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi susu orang Belanda. Lambat laun 

sapi tersebut bertambah banyak dengan didatangkannya sapi baru, sementara yang 

sudah ada berkembang biak.   

Bobot badan ideal sapi Friesian Holstein betina dewasa adalah 682 kg dan 

jantan dewasa 1000 kg dengan lingkar dada pada betina 180 cm dan jantan 193 

cm, Diantara bangsa-bangsa sapi perah yang ada, Friesian Holstein mempunyai 

kemampuan produksi susu yang tinggi (Siregar, 1993).   

2. 2. Produksi Susu 

 Sapi mulai produksi susu saat setelah beranak yaitu masa diperah atau 

masa laktasi yang berlangsung selama 305 hari atau 10 bulan (Sudono, 1985; 
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Wulandari, 2006).  Lebih lanjut dijelaskan bahwa panjang pendeknya masa laktasi 

tergantung pada mutu dan kesehatan ternak, frekuensi pemerahan, serta kualitas 

dan kuantitas pakan.  Sapi perah Friesian Holstein mempunyai kemampuan 

produksi rata-rata antara 2000-2500 liter per laktasi, kadar lemak susu sebesar 

3,5% dengan kadar protein 3,1 %; laktosa 4,9%; abu 0,7%; dan bahan kering susu 

/ Total Solid (TS) sebesar 12,2%.  Schmidt (1971) menyatakan bahwa kadar 

lemak susu sapi Friesian Holstein merupakan yang terendah dibanding dengan 

sapi daerah subtropis lainnya, seperti terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Zat-Zat Gizi Yang Terkandung Dalam Susu Sapi Segar Beberapa 

Bangsa Sapi Perah (Qisthon dan Husni, 2003) 

Bangsa 
Produksi 

Susu 
Air Protein Lemak Laktosa Abu 

Total 

Padatan 

 
(kg/laktasi)  -------------------------------(%)----------------------------- 

Jersey 4.957 85,00 3,9 5,5 4,9 0,7 15,00 

Guernsey 5.205 85,60 3,8 5 4,9 0,7 14,40 

Ayrshire 5.685 86,90 3,6 4,1 4,7 0,7 13,10 

Holstein 7.245 87,80 3,1 3,5 4,9 0,7 12,20 

 

Susilorini dan Sawitri (2006) menyatakan bahwa secara umum komposisi 

susu yaitu air 87,3% (berkisar antara 85,5-88,7%), lemak susu 3,9% (berkisar 

antara 2,4-5,5%), bahan kering tanpa lemak / Solid Non Fat (SNF) 8,8% (berkisar 

antara 7,9-20,0%) yang didalamnya terdiri atas protein 3,25% (3/4 kasein, 1/4 

whey protein, laktalbumin dan laktoglobulin), laktosa 4,6%, mineral 0,65% (Ca, 

P, Mg, K, Ma, Zn, Cl, Fe, Cu, Sulfat, bikarbonat), enzim (peroksidase, katalase, 

fosfatase, dan lipase), asam 0,18% (sitrat, forminat, asetat, laktat, dan oksalat), 

gas-gas (oksigen dan nitrogen), vitamin-vitamin (A, C, D, serta B1 dan B2).  
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Siregar (1993) menyatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi produksi 

susu adalah masa laktasi. Sejak melahirkan produksi susu akan meningkat dengan 

cepat sampai mencapai puncak produksi pada 35-50 hari setelah melahirkan. 

Setelah mencapai puncak produksi, produksi susu harian akan mengalami 

penurunan rataan 2,5% per minggu. Lama laktasi  yang paling ideal yaitu 305 hari 

atau sekitar 10 bulan. Ball dan Peters (2004) mengilustrasikan kurva produksi 

susu sapi perah laktasi selama 7 minggu (minggu I-VII) terlihat pada Ilustrasi 1.  

 
 

Ilustrasi 1. Pola Produksi Susu Satu masa Laktasi 

Sumber : Ball dan Peters (2004) 

 

Djaja dkk. (2006) menyatakan bahwa bentuk kurva laktasi berbeda dari 

setiap individu dan bangsa. Sapi FH mampu menghasilkan susu lebih tinggi 

dibandingkan bangsa sapi perah lainnya. Di Amerika dan Inggris sapi perah FH 

menghasilkan susu sebanyak 8.000 kg setahun merupakan hal yang biasa, karena 

ada sapi perah FH yang dapat menghasilkan susu antara 12.000-15.000 kg. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu yaitu faktor genetik yang 

meliputi faktor bangsa sapi, individu, keturunan, lama laktasi, intensitas 

presistensi, estrus, hormonal, lama bunting, umur dan ukuran badan, sedangkan 
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faktor lingkungan meliputi faktor pakan, musim, lama pengeringan, kondisi saat 

beranak, jarak beranak, waktu laktasi, pemerahan, perawatan dan perlakuan, serta 

penyakit dan obat-obatan (Mukhtar, 2006).  Bulan laktasi yang berbeda pada sapi 

perah sangat mempengaruhi produksi susu yang dihasilkan, hal ini ditunjukkan 

dengan adanya selisih produksi antara bulan laktasi 1 dengan 2, bulan laktasi 1 

dengan 3 dan bulan laktsi 2 dan 3 masing-masing sebesar 4,80%; 44,03% dan 

37,44% (Agustin, 2004).   

2. 3. Ransum Sapi Perah 

2.3.1. Bahan pakan 

Pakan adalah bahan yang dimakan dan dicerna oleh seekor hewan yang 

mampu menyajikan hara atau nutrien yang penting untuk perawatan tubuh, 

pertumbuhan, penggemukan, dan reproduksi (Blakely dan Bade, 1994).  Hijauan 

adalah bahan pakan dalam bentuk daun-daunan yang kadang-kadang masih 

bercampur dengan batang, ranting serta bunga yang pada umumnya berasal dari 

tanaman sebangsa rumput dan dan kacang-kacangan (Kamal, 1998).  Pakan dapat 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu konsentrat dan bahan berserat. Konsentrat 

berupa bijian dan butiran serta bahan berserat yaitu jerami dan rumput yang 

merupakan komponen penyusun ransum.  

Konsentrat merupakan bahan pakan yang berbentuk tepung atau sejenisnya 

yang digunakan bersama bahan lain guna meningkatkan produksi dan berperan 

sebagai penguat.  Menurut Blakely dan Blade (1994) konsentrat berfungsi sebagai 

bahan penguat yang digunakan sebagai penyedia energi dan protein tambahan 

sehingga kandungannya akan bervariasi langsung dengan kandungan hijauan, 
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campuran konsentrat dari bahan pakan protein dan energi kandungan proteinnya 

dapat bervariasi antara 12 – 18% PK.  

2.3.2. Imbangan hijauan dan konsentrat 

Secara umum pakan ruminansia berupa hijauan dan konsentrat.  Hijauan 

merupakan bagian aerial dari tanaman terutama rumput dan legum (kacang-

kacangan), yang mengandung 18% serat kasar dalam bahan kering yang 

dipergunakan sebagai makanan ternak (Hartadi dkk., 1980).  Hijauan yang 

diberikan dapat berupa rumput atau leguminosa.  Pemberian hijauan dan 

konsentrat harus diperhatikan dengan benar, karena jika pakan diberikan dengan 

imbangan yang tidak sesuai akan mempengaruhi kandungan glukosa darah dan 

kualitas susu khususnya laktosa susu.  Untuk mencapai produksi susu yang tinggi 

dan tetap memenuhi persyaratan kualitas, perbandingan antara bahan kering 

hijauan dengan konsentrat adalah 60:40 (Siregar, 1993).  Hijauan yang diberikan 

berkualitas rendah, perbandingan antara bahan kering hijauan dengan konsentrat 

dapat bergeser menjadi 55:45.  Apabila hijauan yang diberikan berkualitas sedang 

sampai tinggi, perbandingan antara bahan kering hijauan dengan konsentrat dapat 

berubah menjadi 64:36. Pemberian hijauan sekaligus dalam jumlah yang banyak 

akan bersisa banyak sehingga pemborosan pakan dan meningkatnya biaya 

produksi (Sudono dkk., 2003).    

Konsentrat dapat berperan sebagai sumber karbohidrat mudah larut, sumber 

glukosa serta sumber protein lolos degradasi sebagai substrat pembentukan 

laktosa dan protein susu. Konsentrat dapat meningkatkan terbentuknya volatile 

fatty acid (VFA) yang utamanya adalah asam propionat. Asam propionat 
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mayoritas digunakan untuk sintesis laktosa susu (Prawirokusumo, 1993).  

Pemberian konsentrat yang hampir bersamaan dengan hijauan akan berakibat 

menurunnya kecernaan bahan kering dan bahan organik pakan, dengan demikian 

sistem pemberian pakan yang baik dalam upaya meningkatkan produksi susu sapi 

perah laktasi adalah mengatur jarak antara pemberian konsentrat dan hijauan 

(Siregar, 1993).  Berikut merupakan tabel kandungan pakan konsentrat untuk sapi 

laktasi: 

Tabel 2. Kandungan Pakan Konsentrat untuk Sapi Laktasi 

Kandungan Nutrisi Kadar  

 

Air 

---------------%------------- 

Max 14 

Abu Max 10 

Protein kasar Min 16 

Lemak kasar Max l 7 

Ca 0,8-1,0 

P 0,6-0,8 

NDF Max 35 

UDP Min 6,4 

Aflatoxin Min 200 ppn 

TDN Min 70 
Sumber: Standar Nasional Indonesia (2009). 

2.3.3. Kebutuhan sapi perah 

Pakan merupaka unsur yang angat penting untuk memenuhi kebutuhan 

hidup pokok, pertumbuhan dan reproduksi.  Kebutuhan hidup pokok adalah 

kebutuhan pakan yang mutlak dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah minimal, 

meskipun tidak mengalami pertumbuhan dan tidak melakukan kegiatan (Prihadi, 

1996).  menurut  Anggorodi (1994), pemberian zat-zat pakan harus dalam 

keadaan seimbang untuk mencapai produksi yang optimal, oleh sebab itu dalam 

pemberian harus diterapkan batas minimal sejumlah kebutuhan nutrien. 
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Kebutuhan sapi perah akan zat pakan diklasifikasikan menjadi empat 

bagian, yaitu kebutuhan bahan kering (BK), kebutuhan energi, kebutuhan protein 

kasar (PK), dan kebutuhan zat-zat mineral (Sutardi, 1981).  Menurut Siregar 

(1993), kebutuhan zat  pakan sapi perah untuk hidup pokok dan untuk produksi 

terdiri dari air, pakan sumber energi, mineral Ca dan P, serta vitamin.  Berikut 

merupakan tabel kebutuhan sapi perah laktasi berdasarkan bobot badan dan 

kandungan lemak susu: 

Tabel 3. Tabel Kebutuhan Nutrisi Sapi Perah Laktasi Berdasarkan Bobot 

Badan 

 

Bobot Badan 
Komponen Nutrisi Pakan 

TDN PK Ca P 

-------kg--------     -------kg---- -------------------------- (g) ------------------------- 

350 2,85 341 14 11 

400 3,15 373 15 13 

450 3.44 403 17 14 

500 4,72 430 18 15 

550 4,00 461 20 26 
Sumber : Kearl, 1982, Kebutuhan Pakan Sapi Perah 

Tabel 4. Tabel Kebutuhan Nutrisi Sapi Perah Laktasi Berdasarkan 

Kandungan Lemak Susu 

 

Lemak Susu 

 

Komponen Nutrisi Pakan 

TDN PK Ca P 

---%--- --------kg--------   ---------------------------(g)------------------------- 

2,5 0,260 72 2,4 1,65 

3,0 0,282 72 2,5 1,70 

3,5 0,304 82 2,6 1,75 

4,0 0,326 87 2,7 1,80 

4,5 0,344 92 2,8 1,85 
Sumber : Kearl, 1982, Kebutuhan Pakan Sapi Perah 

Nutrisi yang dibutuhkan oleh sapi perah laktasi harus mengetahui informasi 

antara lain kondisi dan bobot badan sapi, produksi susu, kadar lemak, tanggal 
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beranak atau lama laktasi, lama kebuntingan, jenis dan komposisi makanan 

misalnya bahan kering, TDN, protein kasar, dan sumber mineral (Sutarno, 2000). 

2.4. Volatyle Fatty Acid (VFA) Ransum 

Pakan berada dalam rumen dan retikulum selama 70 – 90 jam dan selama 

itu pakan tersebut dicerna oleh sejumlah besar mikroorganisme rumen, yang 

memegang peranan penting dalam pencernaan pakan (Arora, 1995).  Kondisi 

dalam rumen adalah anaerob dan mikroorganisme yang paling sesuai dapat 

ditemukan di dalamnya dengan temperature 38 – 42
o
C dan pH 6,8 (Prihadi, 1996). 

Selulosa merupakan salah satu bahan organik yang terdapat dalam jumlah 

banyak di alam dan merupakan sumber energi yang sangat potensial bagi 

ruminansia (Arora, 1995).  Selulosa yang banyak terkandung dalam pakan dicerna 

oleh mikroorganisme dengan hasil asam piruvat sebagai hasil akhir dari oksidasi 

jalur glikolitik (Tillman dkk., 1998).  Mikroorganisme dalam rumen mengubah 

sebagian besar atau semua karbohidrat tercerna menjadi asam lemak mudah larut 

(VFA = Volatyle Fatty Acid), gas metan, dan karbondioksida (Prihadi, 1996).  

Dalam proses ini, hasil utama VFA adalah asam asetat, asam propionate, dan 

asam butirat (Eckles dkk., 1980; Wulandari, 2006).  Rajhan (1980) menyatakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi VFA antara lain karbohidrat, 

gerak laju pakan meninggalkan rumen, sedangkan karbohidrat struktural (selulosa  

dan hemiselulosa) akan lambat.  Konsentrasi VFA total normalnya adalah antara 

70 dan 130 mM (Sutardi, 1981). VFA merupakan hasil akhir fermentasi gula dan 

juga merupakan energy utama dari rumen ruminansia (Arora, 1995). Proses 
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fermentasi di dalam retikulo rumen dilakukan oleh mikroba. Hasil utama 

fermentasi karbohidrat di dalam retikulo-rumen adalah VFA terutama asam asetat 

(C2), asam propionat (C3), dan asam butirat (C4), disamping itu dihasilkan pula 

isobutirat, isovalerat, n-valerat dan laktat. VFA merupakan sumber energi utama 

untuk kebutuhan tubuh ternak induk semang (Hasanah dkk., 2001). 

 

2.5.   Glukosa Darah 

Glukosa merupakan hasil utama dari proses glikogenolisis dalam hati, 

sedangkan piruvat dan laktat merupakam hasil utama dalam otot                  

(Mayes, 1980; Wulandari, 2006).  Glukosa darah adalah monosakarida dalam 

jumlah besar yang terdapat dalam darah, sedangkan fruktosa dan galaktosa berasal 

dari absorbsi usus dalam jumlah yang kecil (Guyton, 1983).  Sumber lain dari 

glukosa darah yaitu senyawa glukogenik yang mengalami glukoneogenesis dari 

glukogen hati yang telah mengalami proses glikogenolisis (Harper, 1980).  

Kadar glukosa darah dari ternak ruminansia dalam keadaan normal jauh 

lebih rendah dari pada manusia, yaitu kurang lebih 40 mg/dl untuk domba dan 60 

mg/dl untuk sapi (Mayes, 1980). Kadar glukosa darah yang lebih rendah ini 

disebabkan, ternak ruminansia meragikan semua karbhidrat dari pakannya 

menjadi asam-asam lemak yang lebih rendah (mudah menguap), dan ini sebagian 

bisa menggantikan glukosa sebagai bahan bakar metabolisme utama dari jaringan 

dalam keadaan gizi yang baik. Defisiensi laktase akan menyebabkan proses 

hidrolisis laktosa menjadi glukosa dan galaktosa berkurang, sebagai akibatnya 

absorbsi glukosa dan galaktosa menurun. Hal ini dapat diamati melalui 
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pemeriksaan kadar glukosa darah setelah minum larutan laktosa (Arifin, 1995).  

Kadar glukosa darah pada saat-saat tertentu ditentukan oleh keseimbangan antara 

jumlah glukosa yang masuk ke dalam darah dan juga jumlah glukosa yang 

meninggalkan darah.  Faktor-faktor yang menentukan kadar gula yaitu : “intake” 

makanan, kecepatan masuknya ke dalam sel-sel otot, jaringan lemak dan organ-

organ lain, dan aktifitas glukostatik dari hati (Ganong, 1980).  

2.6. Laktosa Susu 

Susu mengandung tiga komponen yaitu laktosa, kasein, dan lemak susu, 

disamping juga mengandung bahan-bahan lain yaitu seperti air, mineral, dan 

vitamin.  Laktosa adalah disakarida yang pada hidrolisa akan menghasilkan dua 

buah gula molekul sederhana yaitu glukosa dan galaktosa (Anggorodi, 1994).    

Menurut Bath dkk. (1985) glukosa darah merupakan satu-satunya prekursos 

laktosa dan untuk membentuk satu molekul laktosa dibutuhkan dua molekul 

glukosa.  

Soebarinoto dkk. (1991) menyatakan bahwa prekursor laktosa ialah glukosa 

darah.  Laktosa dibentuk melalui kondensasi satu glukosa dan satu galaktosa. 

Glukosa sebagai prekursor utama untuk pembentukan laktosa dimana 2 mol 

glukosa dibutuhkan oleh sel-sel epitel kelenjar ambing yaitu satu unit glukosa 

dikonversikan menjadi galaktosa yang terjadi di apparatus golgi dan dikatalisir 

oleh enzim laktose sintase untuk mensintesis laktosa. 

Laktosa atau gula susu terlarut dalam susu sebanyak 4,8% dan memberikan 

rasa manis pada susu. Kadar laktosa pada susu sapi FH, domba, kambing, kuda, 
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dan kelinci masing-masing 4,9; 4,6; 4,6; 6,1 dan 6,9% (Sudono, 1985).  Laktosa 

merupakan hampir setengahnya dari BK susu dan laktosa tidak terdapat di alam 

kecuali sebagai produk dari kelenjar ambing (Anggorodi, 1994). 


