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BAB I 

PENDAHULUAN 

Susu merupakan salah satu bahan pangan sumber protein hewani yang 

bergizi tinggi dan sangat penting dalam kehidupan manusia. Konsumsi susu pada 

tahun 2016 mencapai 11,8 liter/kapita/tahun. Ketergantungan Indonesia akan susu 

impor sangat tinggi, karena produksi susu dalam negeri belum bisa mencukupi, 

pemenuhan dari dalam negeri tidak lebih dari 21% dari konsumsi nasional dan 

sisanya berasal dari impor sebesar 79% (Pusat Data dan Sistem Informasi 

Pertanian, 2016). Kegiatan impor susu yang sangat besar dapat menimbulkan 

kerugian baik pada peternakan sapi perah di Indonesia maupun negara Indonesia.  

Produksi susu di Indonesia tidak bisa maksimal dikarenakan beberapa 

bangsa ternak perah berasal dari iklim subtropis, sedangkan Indonesia adalah 

negara yang memiliki iklim tropis. Hal ini merupakan tantangan besar dalam 

pengembangan usaha sapi perah di Indonesia. Pulau Jawa merupakan salah satu  

pulau yang memiliki populasi ternak perah cukup tinggi dibandingkan yang lain. 

Jawa Tengah berada pada urutan ketiga tingkat produksi susu dengan rata-rata 

produksi sebesar 98,86 ribu ton atau 11,67% (Pusat Data dan Sistem Informasi 

Pertanian, 2016). Wilayah Jawa Tengah adalah salah satu sentra produksi susu di 

Indonesia dengan sebaran populasi sapi perah cukup luas baik di dataran tinggi 

maupun di dataran rendah. Tingkat produksi susu di dataran rendah khususnya 

daerah pantai Utara Jawa Tengah masih rendah. Rendahnya produksi susu di 

daerah tersebut diduga karena manajemennya kurang bagus baik pemeliharaan 
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maupun pemberian pakan, karena sebagian besar masih menggunakan metode 

konvensional dan hanya digunakan sebagai usaha sampingan.  

PT. Moeria merupakan salah satu perusahaan sapi perah di pantai Utara 

Jawa Tengah yang memiliki manajemen cukup bagus dengan pemberian pakan 

dan rekording yang cukup baik. Pemberian pakan dengan kualitas nutrien yang 

tinggi diduga berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan kualitas susu. 

Nutrien pakan berupa protein dan serat kasar diduga berpengaruh terhadap 

produksi dan kualitas susu yang dihasilkan. Protein merupakan salah satu 

komponen penentu kualitas susu. Protein pakan memiliki peran dalam 

pembentukan protein susu. Protein susu disintesis menggunakan asam amino 

sebagai bahan baku utamanya, dan asam amino tersebut diperoleh melalui 

penyerapan asam amino di usus halus. Salah satu tujuan utama pemberian pakan 

kepada ternak adalah memaksimalkan jumlah asam amino yang tersedia di usus 

halus untuk diserap masuk ke dalam tubuh ternak. Hasil penelitian Brito dan 

Broderick (2007) bahwa suplementasi protein bersumber dari canola meal pada 

pakan dapat meningkatkan produksi susu mencapai 41,1 kg/hari dengan produksi 

protein susu sebesar 3,09% dan lemak susu 3,14%. 

Kadar lemak susu sapi juga dipengaruhi oleh jenis pakan khususnya pakan 

hijauan, semakin tinggi pakan hijauan yang diberikan maka semakin tinggi pula 

kadar lemak susu (Ramadhan dkk., 2003). Produksi lemak pada daun-daunan dan 

rerumputan berkisar antara 30 – 100 g/kg BK yang sebagian besar berasal dari 

kloroplas. Konsentrasi asam lemak pada rumput dapat digunakan sebagai respon 

untuk meningkatkan prekusor untuk asam lemak susu pada ruminansia (Elgersma 
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dkk., 2006).  Menurut Sukarini (2006), ternak yang diberi pakan hanya terdiri dari 

hijauan memiliki kadar lemak yang lebih tinggi dibanding pakan yang ditambah 

dengan konsentrat. Kalac dan Samkova (2010) menyatakan bahwa hasil ulasan 

dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa susu dari sapi yang merumput atau 

diberi hijauan segar memiliki produksi asam lemak yang lebih tinggi khususnya 

pada asam lemak jenuh. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan kajian hubungan konsumsi 

protein dan serat kasar pakan terhadap produksi protein susu dan lemak susu di 

peternakan sapi perah PT. Moeria Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah. 

Penelitian bertujuan untuk mengkaji hubungan konsumsi PK dan SK  pakan 

dengan produksi protein susu dan produksi lemak susu dipeternakan PT. Moeria. 

Manfaat dari penelitian ini adalah memperoleh informasi tentang konsumsi 

protein dan serat kasar guna memperoleh tingkat produksi susu yang tinggi. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang kuat antara konsumsi 

PK dan SK pakan dengan produksi protein dan lemak susu sapi laktasi di 

peternakan sapi perah PT. Moeria. 


