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ABSTRAK
ADITYO PRABOWO. Pengaruh Perbedaan Suhu Pencucian Ambing terhadap
Produksi dan Kualitas Susu Sapi Friesian Holstein. Dibimbing oleh SIGID
PRABOWO dan BAGUS PRIYO PURWANTO.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pencucian ambing
dengan suhu air yang berbeda terhadap produksi dan kualitas susu sapi friesian
holstein. Penelitian ini menggunakan rancangan bujur sangkar latin dengan 3 ekor
sapi FH yang dipelihara di Lembang. Produksi susu yang diamati meliputi
produksi susu harian, produksi susu pagi, dan produksi susu sore. Kualitas susu
yang diamati meliputi berat jenis susu, kadar lemak, bahan kering tanpa lemak
(BKTL), dan kadar protein menggunakan milk analyzer. Hasil penelitian
menunjukkan perlakuan suhu air pencucian ambing berpengaruh nyata (P<0.05)
terhadap produksi susu harian. Pencucian ambing dengan air hangat (35-40 oC)
menghasilkan rataan produksi susu lebih tinggi (14.5531.209 kg) dibandingkan
dengan perlakuan pencucian ambing dengan suhu air 20-25 oC (13.4252.886 kg)
dan 27-32 oC (14.4521.433 kg). Pencucian ambing menggunakan air dengan
suhu 35-45 oC berdampak pada peningkatan produksi susu harian, namun tidak
berdampak terhadap peningkatan kualitas susu sapi friesian holstein.
Kata kunci : kualitas susu, pencucian ambing, produksi susu

ABSTRACT
ADITYO PRABOWO. The Effect of Washing The Udder with Different Water
Temperature on Milk Production and Milk Quality of Fries Holland Dairy Cow.
Supervised by SIGID PRABOWO and BAGUS PRIYO PURWANTO.
The objective of this study was to analyze the effect of washing the udder
with different water temperature on milk production and milk quality of fries
holland dairy cow. Latin square design was used in the present study using three
friesian holstein cows were kept in small holder dairy farm, Lembang. Milk
production was measured daily in the morning and the afternoon. Milk quality
(milk density, milk fat, solid non fat, and milk protein) was measured using milk
analyzer. Daily milk production showed significantly different between treatments
washing the udder with water temperature of 20-26 oC and water temperature of
35-40 oC (P<0.05), but no differences with water temperature 27-32 oC. Washing
the udder with warm water (35-40 oC) showed higher milk production
(14.5531.209 kg) than that was in washing the udder with water temperature of
20-26 oC (13.4252.886 kg) and water temperatur of 27-32 oC (14.4521.433 kg).
Milk quality showed no differences among treatments. Washing the udder with
water temperature of 35-40 oC increased daily milk production.
Key words : milk production, milk quality, udder wahing water temperature
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Produksi susu di Indonesia masih tergolong rendah. Rataan seekor sapi
hanya mampu memproduksi susu sekitar 10-12 L hari-1 (Utomo dan Miranti
2010). Populasi sapi perah di Indonesia pada tahun 2017 adalah 41 416 ekor (BPS
2017). Pertumbuhan produksi susu sapi dalam negeri adalah 3% per tahun,
sedangkan pertumbuhan kebutuhan susu sapi lebih dari 4% per tahun. Kebutuhan
bahan baku susu segar dalam negeri (SSDN) mencapai 3.8 juta ton per tahun.
Angka ini belum dapat dicukupi oleh pasokan bahan baku SSDN yang hanya
mencapai 21% atau 798 ribu ton per tahun pada tahun 2015 (Kementan 2016).
Produksi dalam negeri yang tidak dapat mengejar ketinggalan pasokan tersebut
mengakibatkan kondisi defisit akan terus terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya.
Produktivitas ternak dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Nilai
heritabilitas produksi susu sapi perah adalah 20%-30% (Martojo 2015). Artinya,
produksi susu sapi perah dipengaruhi oleh faktor genetik sebesar 30% dan faktor
lingkungan sebesar 70%. Faktor lingkungan lebih mempengaruhi produksi susu
dibandingkan dengan faktor genetik. Faktor lingkungan terdiri dari pakan,
manajemen pemeliharaan, dan kondisi mikroklimat lingkungan (Murti 2014).
Pencucian ambing merupakan salah satu aspek manajemen pemeliharaan yang
perlu diperhatikan oleh peternak.
Peternak pada umumnya sering mengabaikan manajemen pemerahan yang
baik termasuk pada pencucian ambing. Selain berfungsi untuk membersihkan
ambing, pencucian ambing juga dapat merangsang keluarnya air susu. Mahardika
et al. (2016) menyatakan bahwa pencucian ambing berkaitan erat dengan
perangsangan dan aktifitas hormon oxytocin. Pelepasan hormon oxcytocin akan
berlangsung optimal ketika ternak dalam keadaan nyaman. Dodd dan Foot (2000)
menyatakan bahwa pencucian ambing dengan air hangat dapat membuat ternak
merasa nyaman sehingga dapat menghambat keluarnya hormon adrenalin seperti
hormon cortisol yang dapat mengakibatkan terganggunya pelepasan hormon
oxytocin. Pengeluaran susu akan berlangsung optimal ketika pelepasan hormon
oxytocin tidak terhambat.
Tujuan
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pencucian ambing dengan
suhu air yang berbeda terhadap produksi dan kualitas susu sapi friesian holstein.
Ruang Lingkup
Sampel sapi FH yang digunakan berasal dari salah satu peternakan sapi
perah yang berlokasi di Lembang. Sampel sapi FH yang digunakan sudah terbiasa
dicuci ambingnya menggunakan air suhu 20-25 oC dengan menggunakan kain lap.
Kondisi iklim mikro di dalam dan di luar kandang tidak terkontrol.

METODE
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di peternakan sapi perah rakyat friesian holstein
yang berlokasi di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Analisis
kualitas susu dilaksanakan di UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner yang berlokasi di Cikole, Lembang. Penelitian ini
berlangsung dari 27 Februari hingga 3 Mei 2018.

Alat
Alat yang digunakan untuk menimbang pakan adalah timbangan digital
merk Haida kapasitas 50 kg dengan deviasi 2-5 g. Alat pengukur suhu air yang
digunakan untuk mencuci ambing adalah termometer air raksa. Alat yang
digunakan untuk mencuci ambing dan memerah susu sapi meliputi ember, milk
can, timbangan digital merk Haida kapasitas 50 kg, saringan susu, dan lap bersih.
Alat yang digunakan untuk analisis kualitas susu adalah milk analyzer merk
Milkana. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban lingkungan
kandang adalah termometer bola basah dan kering.

Bahan
Sapi yang digunakan terdiri dari 3 ekor sapi friesian holstein periode laktasi
ke-3. Air pencucian ambing yang digunakan memiliki suhu 20-25 oC, 27-32 oC,
dan 35-40 oC. Pakan yang diberikan berupa jerami, konsentrat yang diproduksi
KPSBU Lembang, dan ampas tahu.

Prosedur
Pemberian Pakan
Pakan sapi perah diberikan 2 kali sehari dengan pemberian pagi dan sore
hari. Pakan yang diberikan adalah 15 kg jerami, 2 kg konsentrat, dan 20 kg ampas
tahu untuk sekali pemberian. Konsentrat yang digunakan adalah konsentrat
komersil yang diproduksi oleh KPSBU Lembang. Pakan yang tersisa ditimbang
setiap hari untuk menghitung konsumsi pakan.
Pemerahan
Kandang dibersihkan dari kotoran sapi, air kencing, sisa-sisa rumput baik di
dalam kandang maupun di sekitar lokasi kandang sebelum pemerahan. Sapi
dimandikan dan disikat agar kotoran yang menempel pada badan sapi bersih.
Tujuan membersihkan lantai dan memandikan sapi adalah untuk menghindari
terjadinya pencemaran terhadap susu, sehingga kualitas susu terjaga. Pencucian
ambing dilakukan sebelum pemerahan menggunakan kain lap bersih dan air

3
dengan suhu yang berbeda sesuai perlakuan yang diberikan yaitu suhu 20-25 oC,
27-32 oC, dan 35-40 oC.
Sapi diberikan pakan konsentrat sebelum pemerahan. Jerami diberikan
setelah dilakukan pemerahan. Pemerahan dilakukan secara manual (tidak
menggunakan mesin perah). Pemerahan dilakukan pada pagi hari (04.00 WIB)
dan sore hari (16.00 WIB). Produksi susu pagi diperoleh dari hasil pemerahan
susu pada pagi hari. Produksi susu sore diperoleh dari hasil pemerahan susu pada
sore hari. Produksi susu harian (kg ekor-1 hari-1) diperoleh melalui penjumlahan
hasil pemerahan pagi dan sore hari.
Pengukuran Suhu dan Kelembaban dalam Kandang
Suhu dan kelembaban diukur menggunakan termometer bola basah dan bola
kering. Suhu di dalam kandang diperoleh dari nilai suhu bola kering. Kelembaban
di dalam kandang diperoleh dari selisih suhu bola kering dan bola basah kemudian
disesuaikan dengan tabel yang tercantum pada termometer.
Pengukuran dilakukan di dalam kandang pada pagi hari (04.00 WIB), siang
hari (13.00 WIB), dan sore hari (15.30 WIB). Suhu dan kelembaban lingkungan di
dalam kandang dicatat setiap hari untuk memperoleh rataan suhu dan kelembaban
pada pagi, siang, dan sore hari selama penelitian.
Analisis Kualitas Susu
Analisis kualitas susu dilakukan setiap hari ke-14 masa koleksi data.
Kualitas yang diamati adalah berat jenis susu, kadar lemak susu, dan kadar protein
susu, kandungan bahan kering susu, dan kandungan bahan kering tanpa lemak
susu. Sampel susu hasil pemerahan ketiga ekor sapi diambil masing-masing
sebanyak 100 mL. Sampel diambil segera setelah selesai pemerahan lalu
dimasukkan ke dalam botol kaca steril berkapasitas 100 mL. Sampel dibawa ke
Laboratorium UPTD Balai Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner yang berlokasi di Lembang untuk dilakukan pengujian kualitas susu
dengan menggunakan milk analyzer merk Milkana.
Sampel susu sebanyak 25 mL yang telah homogen dituangkan kedalam
tabung reaksi ukuran 30 mL. Alat detektor yang terdapat pada milk analyzer
dicelupkan pada sampel susu. Data hasil analisis ditampilkan pada layar milk
analyzer. Data hasil pengukuran terdiri dari berat jenis susu, kadar lemak susu,
bahan kering tanpa lemak (BKTL), dan kadar protein. Purwadi et al. (2017)
menyatakan bahwa bahan kering susu diperoleh dari rumus Fleischmann :
BK = 1.23L + 2.71 (100 (BJ-1) / BJ
Keterangan :
BK
L
BJ

= bahan kering susu;
= kadar lemak susu; dan
= berat jenis susu.

Bahan kering tanpa lemak (BKTL) diperoleh dari selisih bahan kering dengan
kadar lemak susu.
Analisis Data
Taraf perlakuan yang diujikan terdiri dari 3 taraf perlakuan suhu air yang
digunakan dalam pencucian ambing yaitu 20-25 oC, 27-32 oC, dan 35-40 oC.
Pengambilan data untuk masing-masing sapi dilakukan selama 3 periode. Masa

4
adaptasi ternak terhadap suhu air pencucian ambing adalah selama 7 hari, dan
masa koleksi dilakukan setelah masa adaptasi selama 14 hari. Skema pengambilan
data dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Skema pengambilan data
Sapi 1
Sapi 2
B
A
A
C
C
B

Periode
1
2
3

Sapi 3
C
B
A

A: suhu air 20-25 oC, B: suhu air 27-32 oC, C: suhu air 35-40 oC.

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Bujur
Sangkar Latin (RBSL) dengan pola 3x3. Peubah yang diamati adalah jumlah
produksi dan komposisi susu. Model matematika dalam rancangan percobaan ini
adalah sebagai berikut (Suwanda 2015) :
Yijk = μ + Li + Bj + Pk + ɛ ijk
Keterangan :
Yijk
μ
Li
Bj
Pk
ɛ ijk

= nilai pengamatan dari perlakuan ke-i dan kelompok ke-j;
= rataan umum;
= pengaruh sapi ke-i terhadap respon penelitian;
= pengaruh periode ke-j terhadap respon penelitian;
= pengaruh perlakuan ke-k terhadap respon penelitian; dan
= pengaruh galat percobaan.

Data yang diperoleh dianalisis sesuai dengan asumsi analisis ragam
(ANOVA) dengan selang kepercayaan 95% dan dilanjutkan dengan uji banding
berganda Tukey dengan taraf 5% untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Lingkungan Kandang
Penelitian ini dilakukan di salah satu peternakan sapi perah rakyat yang
berlokasi di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Faktor iklim yang terpenting adalah suhu dan kelembaban udara karena secara
langsung dapat mempengaruhi kondisi dan produktivitas ternak (Suherman dan
Purwanto 2015). Rataan suhu dan kelembaban dari tanggal 27 Februari hingga 3
Mei 2018 disajikan pada Tabel 2.

Waktu

Tabel 2 Rataan suhu dan kelembaban lingkungan kandang
Suhu (oC)
Kelembaban (%)

Pagi (04.00 WIB)
Siang (13.00 WIB)
Sore (15.30 WIB)

18.380.50
30.291.31
26.552.53

87.434.80
59.764.32
78.763.02

Hasil penelitian menunjukkan suhu pada siang hari (30.291.31 oC) lebih
tinggi dibandingkan dengan pagi dan sore hari. Seiring dengan peningkatan suhu
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lingkungan akan mengakibatkan nilai kelembaban berkurang sehingga nilai
kelembaban terendah (59.764.32%) terjadi pada siang hari. Penampilan produksi
sapi perah FH terbaik akan dicapai pada suhu lingkungan 18.3 oC dengan
kelembaban 55% (Yani dan Purwanto 2006). Bila melebihi suhu tersebut, ternak
akan melakukan penyesuaian secara fisiologis dan secara tingkah laku.
Pengaruh Suhu Air Pencucian Ambing terhadap Produksi Susu
Jumlah produksi susu dihasilkan melalui penimbangan hasil produksi susu
pada pagi dan sore hari. Hasil pengamatan produksi susu sapi pada suhu air
pencucian ambing yang berbeda disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3 Rataan produksi susu pada suhu air pencucian ambing yang berbeda
Produksi pagi
Produksi sore
Produksi harian
Perlakuan
-1
-1
-1
-1
(kg ekor hari )
(kg ekor hari )
(kg ekor-1 hari-1)
A
B
C

7.9211.606
8.7940.482
8.9850.904

5.5041.281
5.6580.995
5.5681.428

13.4252.886b
14.4521.433ab
14.5531.209a

A: suhu air 20-25 oC, B: suhu air 27-32 oC, C: suhu air 35-40 oC. Angka disertai huruf kecil yang
berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata pada taraf uji 5% (uji Tukey).

Produksi Susu Pagi
Produksi susu pagi diperoleh dari rataan hasil pemerahan susu pada pagi
hari. Hasil pengamatan menunjukkan produksi susu pagi pada setiap perlakuan
tidak berbeda nyata (Tabel 3). Grafik produksi susu pada pagi hari disajikan pada
Gambar 1.

Produksi susu (kg ekor-1)
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Gambar 1 Produksi susu sapi FH pada pagi hari.
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Rataan produksi susu pagi pada suhu air pencucian ambing 20-25 oC adalah
7.9211.606 kg ekor-1 hari-1. Rataan produksi susu pagi pada suhu air pencucian
ambing 27-32 oC adalah 8.7940.482 kg ekor-1 hari-1. Rataan produksi susu pagi
pada suhu air pencucian ambing 35-40 oC adalah 8.9850.904 kg ekor-1 hari-1.
Mahardika (2016) menyatakan bahwa pencucian ambing dengan air hangat
berdampak terhadap peningkatan produksi susu.
Produksi susu pagi yang tidak berbeda nyata pada perlakuan suhu air
pencucian ambing disebabkan oleh faktor ketersediaan pakan yang tidak dapat di
kontrol. Pakan sangat berpengaruh terhadap produksi susu (Murti 2014).
Ketersediaan pakan yang tidak dapat dikontrol menyebabkan produksi susu pagi
menjadi fluktuatif. Hal ini akan berdampak terhadap perlakuan suhu air pencucian
ambing tidak berpengaruh nyata terhadap produksi susu pagi.

Produksi susu (kg ekor-1)

Produksi Susu Sore
Produksi susu pagi diperoleh dari rataan hasil pemerahan susu pada sore
hari. Hasil pengamatan menunjukkan produksi susu sore pada setiap perlakuan
tidak berbeda nyata. Grafik produksi susu sore disajikan pada Gambar 2.
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Gambar 2 Produksi susu sapi FH pada sore hari.
suhu air 27-32 oC,

Suhu air 20-25 oC,
suhu air 35-40 oC.

Rataan produksi susu sore pada suhu air pencucian ambing 20-25 oC adalah
5.5041.281 kg ekor-1 hari-1. Rataan produksi susu sore pada suhu air pencucian
ambing 27-32 oC adalah 5.6580.995 kg ekor-1 hari-1. Rataan produksi susu sore
pada suhu air pencucian ambing 35-40 oC adalah 5.5681.428 kg ekor-1 hari-1.
Mahardika (2016) menyatakan bahwa pencucian ambing dengan air hangat
berdampak terhadap peningkatan produksi susu.
Produksi susu sore yang tidak berbeda nyata pada perlakuan suhu air
pencucian ambing disebabkan oleh faktor luar yang tidak dapat di kontrol. Pakan
sangat berpengaruh terhadap produksi susu (Murti 2014). Ketersediaan pakan
yang tidak dapat dikontrol menyebabkan produksi susu sore menjadi fluktuatif.
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Hal ini akan berdampak terhadap perlakuan suhu air pencucian ambing tidak
berpengaruh nyata terhadap produksi susu sore.

Produksi susu harian (kg ekor-1)

Produksi Susu Harian
Produksi susu harian diperoleh dari rataan hasil penjumlahan produksi susu
pada pagi hari dan sore hari. Hasil pengamatan (Tabel 3) menunjukkan perlakuan
pencucian ambing dengan suhu air 20-25 oC dan 35-40 oC menghasilkan produksi
susu harian yang berbeda nyata (P<0.05). Grafik produksi susu harian disajikan
pada Gambar 3.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0

10

20

30

40

50

Hari
Gambar 3 Produksi susu harian sapi FH.
Suhu air 20-25 oC,
suhu air 27-32 oC,
suhu air 35-40 oC.
Dzidic et al. (2004) menyatakan bahwa pencucian ambing dengan suhu air
hangat (37 oC) sebelum pemerahan dapat merangsang pelepasan hormon oxytocin.
Keluarnya air susu atau yang dikenal dengan istilah milk let down tidak terlepas
dari peranan hormon oxytocin. Hormon oxytocin merupakan hormon yang khusus
untuk merangsang keluarnya air susu dari alveoli. Milk let down merupakan
refleks sistemik yang terdiri atas syaraf-syaraf sensorik dan kelenjar susu. Syaraf
sensorik tersebut membawa impuls ke hypothalamus yang kemudian akan
menyebabkan sekresi oxytocin. Peran hormon oxytocin adalah mengkontraksikan
sel-sel myoepithel yang melapisi setiap alveoli. Kontraksi ini dapat terjadi dalam
waktu 20-60 detik setelah adanya perangsangan pada ambing dan puting. Milk let
down akan terjadi 20-60 detik setelah sapi mendapat rangsangan. Jika pelepasan
hormon oxytocin terhambat maka produksi susu tidak akan dicapai secara optimal
(Arrowsmith dan Wray 2014).
Pengaruh Suhu Air Pencucian Ambing terhadap Kualitas Susu
Indikator kualitas susu yang diukur yaitu berat jenis (BJ), kadar lemak,
kadar protein, kandungan bahan kering tanpa lemak (BKTL), dan kandungan
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bahan kering (BK) susu. Hasil pengamatan komposisi susu sapi pada suhu air
pencucian ambing yang berbeda disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4 Komposisi susu pada suhu air pencucian ambing yang berbeda
BJ
Lemak
Protein
BK
BKTL
Perlakuan
(g cm-3)
(%)
(%)
(%)
(%)
A
1.0290.001 2.750.27 3.130.15 11.020.52 8.2700.296
B
1.0290.001 2.920.42 3.100.07 11.140.61 8.2230.217
C
1.0290.001 2.920.28 3.090.04 11.310.19 8.3940.084
A: suhu air 20-25 oC, B: suhu air 27-32 oC, C: suhu air 35-40 oC

Hasil analisis ragam menunjukkan suhu air yang digunakan dalam
pencucian ambing tidak berpengaruh nyata terhadap kualitas susu. Arrowsmith
dan Wray (2014) menyatakan bahwa hormon oxytocin berperan dalam kontraksi
sel myoepithel untuk mengeluarkan susu dari alveoli menuju ke puting.
Pembentukkan komposisi susu tidak melibatkan peranan hormon oxytocin
sehingga pencucian ambing dengan air hangat tidak mempengaruhi komposisi
susu. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas susu sapi perah. Santosa et al.
(2009) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas susu antara lain
jenis ternak, pakan yang diberikan, kesehatan ternak, manajemen pemerahan,
kebersihan, dan sanitasi.
Berat Jenis Susu
Hasil pengamatan menunjukkan berat jenis pada masing-masing perlakuan
adalah sama yaitu 1.0290.001 g cm-3. Standar nilai berat jenis susu segar yang
ditetapkan BSN (2011) melalui SNI susu segar adalah 1.027 g cm-3. Rahman et al.
(1992) menyatakan bahwa berat jenis susu dipengaruhi oleh zat-zat padatan yang
terkandung di dalam susu seperti lemak, protein, laktosa, dan mineral.
Semakin banyak kandungan padatan dalam susu, maka nilai berat jenisnya
akan semakin tinggi dan susu akan semakin kental. Nilai berat jenis yang rendah
pada susu menandakan bahwa susu mempunyai kandungan padatan yang sedikit.
Pakan sangat berpengaruh terhadap nilai berat jenis susu sapi. Berat jenis ini akan
berpengaruh juga terhadap kandungan bahan kering tanpa lemak pada susu
(Purwadi0et0al.i2017).
Kandungan Lemak Susu
Hasil pengamatan menunjukkan suhu air pencucian ambing tidak
berpengaruh nyata terhadap kadar lemak susu. Perlakuan A (20-25 oC) memiliki
nilai rata-rata persentase kadar lemak susu sebesar 2.750.27%, perlakuan B (2732 oC) sebesar 2.920.42%, dan perlakuan C (35-40 oC) adalah sebesar
2.920.28% (Tabel 4). Persentase kadar lemak susu tersebut tidak memenuhi
standar minimal kadar lemak susu yang ditetapkan Badan Standardisasi Nasional
(2011) melalui SNI susu segar yaitu sebesar 3.00%. Hal ini disebabkan oleh pakan
konsentrat yang diberikan lebih banyak dibandingkan hijauan.
Hijauan cukup berpengaruh terhadap kandungan lemak susu karena hasil
fermentasi hijauan dalam rumen pada ternak ruminansia menghasikan asam asetat
yang merupakan prekursor dalam biosintesis lemak susu. Asam asetat yang tinggi
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akan meningkatkan kadar lemak susu (Macmillan et al. 2017). Lemak yang
berasal dari pakan dapat dikonversikan menjadi lemak susu melalui berbagai jalur.
Kadar lemak dipengaruhi oleh rasio antara hijauan dan konsentrat. Apabila pakan
yang diberikan mengandung bahan kering konsentrat yang lebih banyak dari
bahan kering hijauan, maka kemampuan berproduksi susu akan meningkat, namun
kadar lemak susu akan mengalami penurunan. Sebaliknya apabila pakan yang
diberikan mengandung bahan kering hijauan yang lebih banyak dari bahan kering
konsentrat, maka produksi susu akan rendah, namun kadar lemak susu akan tinggi
(Sanh et al. 2002). Peternakan sapi di lokasi penelitian rata-rata memberikan
jerami 30 kg hari-1, konsentrat 6 kg hari-1, dan ampas tahu 40 kg hari-1. Hal ini
menyebabkan kandungan lemak susu yang dihasilkan rendah.
Kandungan Protein
Persentase kadar protein pada masing-masing perlakuan menunjukkan nilai
yang tidak berbeda nyata (Tabel 4). Perlakuan suhu air 20-25 oC menghasilkan
kadar protein susu sebesar 3.130.15%, perlakuan suhu air 27-32 oC
menghasilkan kadar protein susu sebesar 3.100.07%, dan perlakuan suhu air 3540 oC menghasilkan kadar protein susu sebesar 3.09  0.04%. Persentase kadar
protein susu tersebut telah memenuhi standar minimal protein susu yang
ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (2011) yaitu 2.80%.
Faktor yang paling berpengaruh terhadap kadar protein susu adalah pakan.
Mekanisme pembentukan susu berasal dari konsumsi pakan yang kemudian
mengalir dalam darah dan mengalami proses filtrasi menjadi bahan-bahan
penyusun susu (Bionaz et al. 2012). Pemberian konsentrat akan meningkatkan
protein susu. Melalui tambahan konsentrat, energi yang tersedia menjadi lebih
banyak untuk pembentukan asam amino yang berasal dari protein mikroba.
Peningkatan ketersediaan asam-asam amino ini akan memberi kontribusi terhadap
peningkatan sintesis protein susu. Sapi di lokasi penelitian rata-rata diberi jerami
30 kg ekor-1 hari-1, ampas tahu 40 kg ekor-1 hari-1 dan konsentrat 6 kg ekor-1 hari-1.
Pemberian ampas tahu yang lebih tinggi dari jerami dapat meningkatkan kadar
protein susu.
Kandungan Bahan Kering Susu
Hasil pengamatan menunjukkan kandungan bahan kering susu tidak berbeda
nyata. Perlakuan suhu air 20-25 oC menghasilkan nilai bahan kering susu sebesar
11.020.52%, perlakuan suhu air 27-32 oC menghasilkan nilai bahan kering susu
sebesar 11.140.61%, dan perlakuan suhu air 35-40 oC menghasilkan nilai bahan
kering susu sebesar 11.310.19% (Tabel 4). Nilai bahan kering susu tersebut telah
memenuhi standar minimal bahan kering susu yang ditetapkan Badan
Standardisasi Nasional (2011) dalam SNI susu segar yaitu 10.8%.
Bahan kering susu dipengaruhi oleh kandungan nutrisi pakan. Legowo et al.
(2009) menyatakan bahwa tingginya kandungan total bahan kering susu sangat
dipengaruhi oleh komposisi nutrient seperti lemak, protein, laktosa, vitamin, dan
mineral. Selain itu kandungan bahan kering susu dipengaruhi oleh interval
pemerahan susu. Mardelana (2008) menyatakan bahwa interval pemerahan
pendek akan meningkatkan kandungan bahan kering susu.
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Kandungan Bahan Kering Tanpa Lemak
Bahan kering tanpa lemak (BKTL) merupakan selisih dari kadar bahan
kering susu dengan kadar lemak susu. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa
suhu air pencucian ambing tidak berpengaruh nyata terhadap persentase bahan
kering tanpa lemak susu. Perlakuan suhu air 20-25 oC menghasilkan nilai
persentase BKTL sebesar 8.2700.296%, perlakuan suhu air 27-32 oC sebesar
8.2230.217%, dan perlakuan suhu air 35-40 oC sebesar 8.3940.084% (Tabel 4).
Nilai tersebut telah memenuhi standar minimal BKTL susu yang ditetapkan
Badan Standardisasi Nasional (2011) dalam SNI susu segar yaitu 7.80%. Nilai
BKTL dapat mempengaruhi besar kecilnya berat jenis susu. Semakin tinggi
persentase BKTL maka nilai berat jenis akan semakin tinggi. Selain itu,
kandungan BKTL yang tinggi disebabkan terutama komposisi protein yang tinggi
dan kadar lemak yang relatif rendah. Kadar lemak yang tinggi akan
mengakibatkan0kandungan BKTL susu0rendah (Purwadi et al. 2017).
Bahan kering tanpa lemak berkaitan langsung dengan kualitas pakan dan
pemberian pakan. Makin baik kualitas pakan dan pemberiannya, akan semakin
baik pula kualitas susu yang dihasilkan (Setiyaningtyas et al. 2014). Kadar bahan
kering tanpa lemak yaitu bahan kering yang tertinggal setelah lemak susu
dihilangkan. Kadar BKTL susu sangat bergantung pada kadar protein. Hal-hal
yang perlu diperhatikan terkait peningkatan kualitas susu antara lain manajemen
pemberian pakan. Pakan sangat berpengaruh terhadap kualias susu yang
dihasilkan (Utari 2012). Pemberian konsentrat yang lebih tinggi dibandingkan
dengan hijauan dapat meningkatkan kandungan protein susu (Bionaz et al. 2012).
Kandungan protein berkorelasi positif dengan BKTL pada susu.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Pencucian ambing menggunakan air dengan suhu 35-45 oC berdampak
terhadap peningkatan produksi susu harian pada sapi FH. Suhu air pencucian
ambing (20-25 oC, 27-32 oC, dan 35-40 oC) tidak berdampak terhadap kualitas
susu sapi FH.
Saran
Pencucian ambing dengan air hangat (35-40 oC) disarankan untuk dilakukan
sebelum pemerahan karena dapat meningkatkan produksi susu sapi FH.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 Analisis ragam produksi susu harian sapi FH
Sumber keragaman
db
JK
KT
Sapi
2
15.8124
7.90620
Periode
2
7.7765
3.88824
Perlakuan
2
2.3379
1.16897
Galat
2
0.1049
0.05247
Total
8
26.0318

Fhit
150.68
74.10
22.28

P
0.007
0.013
0.043

Lampiran 2 Analisis ragam produksi susu sapi FH pada pagi hari
Sumber keragaman
db
JK
KT
Fhit
Sapi
2
1.2677
0.6339
1.80
Periode
2
5.2852
2.6426
7.52
Perlakuan
2
1.9333
0.9666
2.75
Galat
2
0.7029
0.3515
Total
8
9.1891

P
0.357
0.117
0.267

Lampiran 3 Analisis ragam produksi susu sapi FH pada sore hari
Sumber keragaman
db
JK
KT
Fhit
Sapi
2
8.50314
4.25157
15.59
Periode
2
0.28788
0.14394
0.53
Perlakuan
2
0.03578
0.01789
0.07
Galat
2
0.54538
0.27269
Total
8
9.37218

P
0.060
0.655
0.938
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Lampiran 4 Analisis ragam berat jenis susu sapi FH
Sumber keragaman
db
JK
KT
Sapi
2
0.000001
0.000000
Periode
2
0.000002
0.000001
Perlakuan
2
0.000001
0.000000
Galat
2
0.000001
0.000000
Total
8
0.000004

Fhit
1.00
3.00
1.00

P
0.500
0.250
0.500

Lampiran 5 Analisis ragam kadar lemak susu sapi FH
Sumber keragaman
db
JK
KT
Sapi
2
1.13449
0.56724
Periode
2
0.15582
0.07791
Perlakuan
2
0.19442
0.09721
Galat
2
0.02676
0.01338
Total
8
1.51149

Fhit
42.40
5.82
7.27

P
0.023
0.147
0.121

Lampiran 6 Analisis ragam kandungan bahan kering tanpa lemak susu sapi FH
Sumber keragaman
db
JK
KT
Fhit
P
Sapi
2
0.08755
0.043776
2.91
0.256
Periode
2
0.14736
0.073678
4.89
0.170
Perlakuan
2
0.01171
0.005853
0.39
0.720
Galat
2
0.03011
0.015056
Total
8
0.27673
Lampiran 7 Analisis ragam kadar protein susu sapi FH
Sumber keragaman
db
JK
KT
Sapi
2
0.024156
0.012078
Periode
2
0.021956
0.010978
Perlakuan
2
0.002489
0.001244
Galat
2
0.012422
0.006211
Total
8
0.061022

Fhit
1.94
1.77
0.20

P
0.340
0.361
0.833

Lampiran 8 Uji banding berganda Tukey produksi susu harian pada sapi FH
Perlakuan
N
Rata-rata
Grup homogen
o
35-40 C
3
14.5530
A
27-32 oC
3
14.4523
A
B
o
20-25 C
3
13.4250
B
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Lampiran 9 Surat hasil pengujian kualitas susu
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