
TUGAS AKHIR

PEMBERIAN BUNGKIL KOPRA DAN KULIT SINGKONG TERHADAP
PRODUKTIFITAS SUSU SAPI PERAH DI FANDI FARM DESA

TANJUNGSARI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

Oleh

NABILAH NUR SHAFIRA

NIM. 061310113007

PROGRAM STUDI DIPLOMA III

KESEHATAN TERNAK

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2016



i



ii



iii

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat

dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir

Praktek Kerja Lapangan dengan judul “PEMBERIAN BUNGKIL KOPRA

DAN KULIT SINGKONG TERHADAP PRODUKTIFITAS SUSU SAPI

PERAH DI FANDI FARM DESA TANJUNGSARI KECAMATAN TAMAN

KABUPATEN SIDOARJO”.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis mengucapkan

terimakasih kepada segenap pihak secara langsung maupun tidak secara langsung

yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini. Pada

kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih terutama kepada :

1. Prof. Dr. Pudji Srianto, drh., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran

Hewan Universitas Airlangga.

2. Dr. H. Widi Hidayat, S.E., M.Si., Ak., CMA., CA., selaku Dekan Fakultas

Vokasi Universitas Airlangga.

3. Sunaryo Hadi Warsito, drh., MP. selaku Ketua Program Studi Diploma III

Kesehatan Ternak Universitas Airlangga atas kepemimpinan dan fasilitas

yang telah diberikan.

4. Emy Koestanti Sabdoningrum, drh., M.Kes. selaku dosen pembimbing

yang telah meluangkan waktu, dan memberikan bimbingan serta saran

hingga penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.



iv

5. Dr.Ir. Sri Hidanah, MS. dan Dr.Nenny Harijani,drh., M.Si. selaku dosen

penguji sidang Tugas Akhir atas segala saran dan masukan yang

membangun sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat disempurnakan.

6. Drh. M. Afandi, selaku pemilik peternakan Fandi Farm atas ijin dan

tempat yang diberikan dalam pelaksanaan PKL serta ilmu yang telah

diberikan.

7. Semua karyawan Fandi Farm, atas segala bantuan dan kerja samanya yang

baik selama kegiatan PKL berlangsung.

8. Keluarga besar terutama Mama, Papa, Bunda, Bapak serta Adik tercinta

yang telah begitu ikhlas menyayangi, memberikan semangat, doa, dan

dukungan yang tak terhingga kepada penulis selama belajar di Program

Studi Diploma III Kesehatan Ternak Universitas Airlangga Surabaya.

9. Sahabat-sahabat Zebrainbow yang selalu setia memberikan dukungan serta

doa.

10. Teman-teman angkatan 2013 Studi Diploma III Kesehatan Ternak

Universitas Airlangga Surabaya yang memberikan inspirasi dan keceriaan.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan serta

ketulusan yang telah diberikan. Penulis masih menyadari bahwa tulisan ini jauh

dari kata sempurna. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat

dan menambah ilmu bukan hanya untuk penulis namun untuk pembaca lain.

Surabaya, 30 Juli 2016

Penulis



v

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I ................................................................................................................. 1

PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1

1.2 Tujuan .................................................................................................. 3

1.2.1 Tujuan Umum ............................................................................... 3

1.2.2 Tujuan Khusus .............................................................................. 4

1.3 Rumusan Masalah ................................................................................ 4

BAB II ................................................................................................................ 5

TINJAUAN PUSTAKA .................................................................................... 5

2.1 Sapi Perah ............................................................................................ 5

2.2 Pakan Sapi Perah .................................................................................. 6

2.3 Manajemen Kandang ........................................................................... 10

2.4 Manajemen Pemerahan ........................................................................ 12

2.4.1 Teknik Pemerahan ........................................................................ 12

2.4.2 Fase Persiapan ............................................................................... 14

2.4.3 Fase Pemerahan ............................................................................ 14

2.4.3.1 Menggunakan Mesin Perah ................................................... 15

2.4.3.2 Pemerahan dengan Tangan / Manual ..................................... 17

2.4.4 Pasca Pemerahan ........................................................................... 18

BAB III .............................................................................................................. 19



vi

PELAKSANAAN .............................................................................................. 19

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan .......................................................... 19

3.2 Keadaan Umum Peternakan ................................................................. 19

3.2.1 Sejarah Peternakan ........................................................................ 19

3.2.2 Lokasi Kandang dan Populasi ....................................................... 20

3.2.3 Struktur Kepegawaian ................................................................... 22

3.2.4 Perkandangan ................................................................................ 23

3.2.5 Gudang Pakan ............................................................................... 24

3.2.6 Manajemen Pakan ......................................................................... 25

3.2.7 Pelaksanaan Pemerahan ................................................................ 27

3.2.8 Pemasaran Susu ............................................................................ 28

3.3 Kegiatan Kerja Lapangan .................................................................... 31

3.3.1 Kegiatan Terjadwal ....................................................................... 31

3.3.2 Kegiatan Tak Terjadwal ................................................................ 32

BAB IV .............................................................................................................. 33

PEMBAHASAN ................................................................................................ 33

BAB V ................................................................................................................ 36

PENUTUP .......................................................................................................... 36

5.1 Kesimpulan .......................................................................................... 36

5.2 Saran .................................................................................................... 37

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 38

LAMPIRAN ....................................................................................................... 39



vii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Kandungan Energi dan Nutrisi dalam Kulit Singkong ...................... 7

Tabel 3.1 Susunan Nutrisi Pakan di Fandi Farm ............................................... 26

Tabel 3.2 Susunan Ransum Pakan Sapi Perah Fandi Farm ............................... 27

Tabel 3.3 Produksi Susu Sapi Perah di Fandi Farm selama 1 bulan .................. 29

Tabel 3.4 Biaya Produksi Fandi Farm ............................................................... 30

Tabel 3.5 Hasil Penjualan Susu .......................................................................... 30

Tabel 3.6 Kegiatan Terjadwal Fandi Farm ........................................................ 31



viii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Sapi Fresian Holstein ..................................................................... 9

Gambar 3.1 Denah Fandi Farm .......................................................................... 22

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Fandi Farm ..................................................... 23



ix

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1.1 Persiapan dan Proses Pemerahan ................................................. 39

Lampiran 2.1 Pemberian Pakan ......................................................................... 40

Lampiran 3.1 Pemasaran Susu ........................................................................... 41

Lampiran 4.1 Pemberian Susu Pada Pedet ......................................................... 42

Lampiran 5.1 Sanitasi Kandang ......................................................................... 43

Lampiran 6.1 Bahan Pakan Sapi Perah di Fandi Farm ...................................... 44

Lampiran 6.2 Bahan Pakan Sapi Perah di Fandi Farm ...................................... 45

Lampiran 7.1 Penyaringan Susu Setelah Diperah .............................................. 46



1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sapi perah adalah salah satu penghasil susu yang mempunyai nilai gizi

cukup tinggi dan mempunyai kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan

susu yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Susu yang di hasilkan oleh sapi

perah merupakan salah satu sumber protein dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut keputusan mentri pertanian No. 422 / Kpst / 05.210 / 7 / 2001 sapi perah

adalah ternak dan bibit yang dipelihara untuk menghasilkan susu. Susu yang

dihasilkan dapat di manfaatkan oleh manusia. Susu didefinisikan sebagai sekresi

fisiologis dari kelenjar susu dan merupakan makanan yang secara alami paling

sempurna, karena merupakan sumber utama protein, kalsium, fospor, dan vitamin.

Kualitas dan kuantitas susu berbeda antar spesies dan bangsa sapi. Produksi susu

sapi menurut Standart di Indonesia sekitar 14,99 liter/ekor/hari namun pada

keadaan lapangan di Indonesia sendiri baru bisa mencapai rata-rata 10

liter/hari/ekor.

Beberapa faktor yang ikut menentukan tingkat keberhasilan berternak sapi

perah adalah pada pemilihan dan perbaikan kualitas bibit serta watak genetik.

Usaha sapi perah ini tidak mudah karena harus diakui adanya penanganan yang

serius, tekun, dan cermat. Serta memerlukan kepandaian skill yang memadai

terutama menyangkut feeding, dan managemen yang rumit.



2

Pakan merupakan komponen terbesar pada usaha peternakan. Bahan baku

yang berguna untuk meningkatkan produksi yaitu pakan yang mengandung kadar

protein tinggi. Biaya pakan yang dipengaruhi oleh inflasi dan kenaikan harga

menjadi perhatian utama para pelaku usaha peternakan. Orientasi efesiensi dalam

penggunaan pakan sangat terkait dalam kualitas dampak terhadap hasil susu sapi

perah (Andang, 2010). Pakan yang di berikan pada sapi perah harus diperhatikan

kualitas dan kuantitasmya terlebih dahulu, karena apabila tidak diperhatikan dapat

mengakibatkan penurunan produksi susu. Pakan untuk sapi perah ada dua macam,

bahan pakan kasar berupa hijauan dan bahan pakan penguat berupa konsentrat.

Umumnya nilai nutrisi yang terkandung dalam hijauan pada daerah tropis sangat

rendah, sehingga diperlukan pakan penguat untuk mencukupi kebutuhan ternak.

Pemberian hijauan dan konsentrat harus diberikan sama selama pemeliharaan.

Jumlah pakan yang diberikan harus sama dengan kebutuhan sapi untuk hidup

pokok dan untuk berproduksi.

Desa Tanjungsari kecamatan Taman  kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa

peternakan sapi perah dengan populasi 80 ekor sapi perah salah satunya adalah

Fandi Farm dengan populasi 25 ekor sapi perah. Permasalahan yang terjadi di

lapangan adalah pemberian konsentrat membutuhkan biaya yang mahal, untuk

mengurangi biaya tersebut dapat digunakan bahan makanan alternatif berupa

limbah kulit singkong yang di buang begitu saja. Bahan pakan konsentrat

merupakan pakan  mengandung serat kasar rendah dan bersifat mudah dicerna,

misalnya. Padahal jika dimanfaatkan sangat bagus dijadikan sebagai pakan
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tambahan ternak. Kulit singkong terandung banyak zat-zat makanan yang sangat

dibutuhkan ternak. Limbah kulit singkong termasuk salah satu bahan pakan yang

mempunyai energi ( Total Digestible Nutrients = TDN ) tinggi, disamping

mempunyai kandungan nutrisi yang cukup lengkap yaitu BK 17,45%, protein

8,11%,  TDN 74,73%, SK 15,20%, lemak 1,28%, Ca 0,63%, dan P 0,22%

(Rukmana,1997). Prosentase kulit yang dihasilkan terhadap singkong yang

dikupas berkisar 8% - 15% dengan kandungan karbohidrat sekitar 50% dari

kandungan karbohidrat umbi nya.

Bungkil kopra juga termasuk salah satu bahan pakan asal limbah pabrik

yang mempunyai nilai energi cukup tinggi, disamping itu juga mempunyai

kandungan nutrisi yang cukup lengkap BK 90,58%, PK 27,60%, LK 11,90%, SK

6,85, TDN 75,33%. Dari uraian diatas maka, perlu dilakukan penelaahan tentang

pemberian bungkil kopra dan kulit singkong terhadap produktifitas susu sapi

perah di Fandi Farm desa Tanjungsari kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo.
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1.2 Tujuan

1.2.1 Tujuan umum

Secara umum tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Lapangan bagi

mahasiswa program Diploma III  Kesehatan Ternak sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh sebutan Ahli Madya

(A.Md) pada Program Studi Diploma III Kesehatan Ternak Fakultas Vokasi

Universitas Airlangga.

2. Meningkatkan wawasan, pengalaman dan keterampilan dan menangani

permasalahan di bidang peternakan khususnya sapi perah.

3. Melatih mahasiswa sehingga bisa bersosialisasi dengan masyarakat.

1.2.2 Tujuan khusus

1. Mengetahui produksi susu sapi perah di Fandi Farm.

2.Mengetahui pengaruh pemberian kulit singkong dan bungkil kopra terhadap

produktifitas sapi perah

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat merumuskan yaitu:

1. Bagaimana produksi susu sapi perah di Fandi Farm?

2. Bagaimana pengaruh pemberian kulit singkong dan bungkil kopra terhadap

produktifitas sapi perah?
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sapi perah

Sapi perah adalah sapi yang diternakan khusus untuk menghasilkan susu

konsumsi masyarakat. Jenis sapi perah yang banyak di pelihara di indonesia

adalah FH (Friesian Holstein). Sapi Friesian Holstein berasal dari negara belanda.

Amerika serikat menyebut bangsa sapi ini Holstein, dan di negara-negara lain ada

juga yang menyebutnya Friesien. Di indonesia sapi ini lebih dikenal dengan

sebutan FH. Sapi FH menduduki populasi terbesar, hampir diseluruh dunia, baik

di negara-negara sub-tropis maupun tropis. Bangsa sapi ini mudah beradaptasi di

tempat baru. Di indonesia populasi bangsa sapi FH ini juga termasuk yang

terbesar diantara bangsa-bangsa sapi perah yang lain (Siregar, 2000)

Sapi FH mempunyai ciri-ciri warna belang hitam putih, tanduk kecil-

pendek menjurus kedepan. Sapi FH bersifat tenang, jinak sehingga mudah

dikuasai, tidak tahan panas tapi mudah beradaptasi, dan lambat menjadi dewasa.

Berat badan sapi FH jantan 800-900 kg sedangkan yang betina 600-625 kg, dan

tinggi rata-rata 1,35 meter. (Budi, 2006). Sapi jenis ini mempunyai kemampuan

untuk menghasilkan susu sebanyak 4500 sampai 5500 per masa laktasi di daerah

asalnya.  Namun di daerah tropis seperti Indonesia sifat tersebut tidak terekspres
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secara maksimal karena kondisi lingkungan di Indonesia tidak cocok seperti pada

daerah asalnya, meskipun daya adaptasi ternak ini relatif tinggi. (Ahmad, 2008).

Salah satu faktor yang menentukan berhasilnya peternakan sapi perah,  yaitu

pemberian pakan. Seekor sapi perah yang daya produksi susunya tinggi, bila tidak

mendapat pakan yang cukup, baik kualitas maupun jumlah, tidak akan dapat

menghasilkan air susu sesuai kemampuannya. Cara pemberian pakan yang salah,

mengakibatkan penurunan produksi, gangguan kesehatan, bahkan dapat

menyebabkan kematian.

Kerugian dapat dicegah dengan pemberian pakan yang diperhitungkan dengan

cermat. Pemberian pakan harus dilakukan secara efisien.Seorang peternak sapi

perah, perlu mengetahui tentang nilai gizi bahan pakan yang biasa digunakan sapi

perah, penyusunan ransum yang disesuaikan dengan kebutuhan zat makanan sapi

perah, harga  dan tersedianya bahan pakan yang terdapat dilokasi untuk

meningkatkan efisiensi penggunaan pakan.

2.2 Pakan Sapi Perah

Bakan pakan sapi perah terdiri dari 2 golongan:

1. Bahan pakan kasar (hijauan), dan

2. Bahan pakan konsentrat

Bahan pakan kasar merupakan makanan utama untuk sapi perah yang terdiri

dari rumput dan hijauan. Bahan pakan tersebut mengandung kadar serat kasar

yang tinggi. Kadar serat kasar yang tinggi dalam ransum, mengakibatkan ransum

tersebut sulit dicerna. Tetapi sebaliknya kadar serat kasar terlalu rendah,
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menyebabkan gangguan pencernaan pada sapi perah. Oleh karena itu, kebutuhan

minimum serat kasar dalam ransum sapi perah sapi dara dan sapi jantan

dewasa15% dari kebutuhan bahan kering bahan kering. Sedangkan untuk sapi

betina dewasa yang sedang laktasi dan kering kandang, kadar serat kasar dalam

ransum minumum 17% dari kebutuhan bahan kering. Bila kadar serat kasar pada

ransum sapi betina laksatasi kurang dari 17%, kadar lemak yang dihasilkan lebih

rendah dari normal.

Konsentrat untuk pakan sapi perah dapat berupa konsentrat yang di produksi

pabrik atau campuran dari beberapa limbah pertanian yang diolah dengan benar,

salah satu limbah pertanian tersebut adalah kulit singkong dan bungkil kopra.

Kulit singkong merupakan salah satu bahan pakan yang mempunyai energi

(Total Digestible Nutrients = TDN ) tinggi, dan kandungan nutrisi tersedia dalam

jumlah yang memadai seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Kandungan energi dan nutrisi dalam kulit singkong

Kulit singkong merupakan limbah sampah yang belum termanfaatkan

secara maksimal. Berdasarkan kandungan dalam limbah kulit singkong, kulit

singkong dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia. Pengolahan

menjadi pakan ternak meliputi pengurangan kadar HCN dan pengolahan kulit

Bahan

Bahan
kering
(%)

Ca
(%)

Protein
(%)

TDN
(%)

P(%) Serat
kasar
(%)

Lemak
(%)

Kulit 17,45 0,63 8,11 74,73 0,22 15,20 1,29
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singkong (perendaman, pengukusan, pencampuran dengan urea, dan fermentasi).

Ragam cara pemberian kulit singkong kepada ternak, meliputi dicampur dengan

bahan pakan lainnya, dilayukan dan dikeringkan dibawah sinar matahari, atau

dicampur pada air minumnya (http://carabeternak.com, 2015).

Hasil analisa proksimat menunjukkan bahwa ubi kayu tanpa diolah

kandungan proteinnya 4,57%, serat kasar 1,35%, lemak 0,65%, Ca 0,18%, P

0,10% dan kandungan HCN nya 129,59 ppm (Hendrawati, 2000).

Penyusunan ransum ternak, limbah singkong dapat menggantikan sumber

energi yang mahal seperti jagung. Proses pelayuan atau pengeringan limbah

singkong bertujuan memperpanjang daya simpan untuk jangka waktu yang lama.

Keracunan ternak dapat terjadi bila konsumsi HCN melebihi 24mg/kg berat badan

ternak (Rukmana, 2001).

Pemanfaatan limbah kelapa sawit belum maksimal khususnya sebagai bahan

dasar ransum ternak ruminansia. (NOEL, 2003). Sebagian besar produk samping

tersebut mengandung serat kasar cukup tinggi, oleh karena itu dapat diberikan

kepada ternak sebagai bahan pakan alternatif.

Bungkil kopra juga termasuk salah satu bahan pakan asal limbah pabrik

yang mempunyai nilai energi cukup tinggi, disamping itu juga mempunyai

kandungan nutrisi yang cukup lengkap BK 90,58%, PK 27,60%, LK 11,90%, SK

6,85, TDN 75,33%.
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Gambar2.1 Sapi Fresian Holstein
( Sumber: Ansi – Oksatate 2008 )

Menurut Tyler dan Ensminger (2006), klasifikasi sapi perah adalah

sebagai berikut:

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Subfilum : Vertebrata

Kelas : Mamalia

Ordo : Artiodactyla

Subordo : Ruminansia

Family : Bovidae

Genus : Bos

Specis : Bos Taurus
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2.2 Menejemen Kandang

Kandang adalah lingkungan tempat sapi hidup dan berproduksi, oleh

karena itu dibutuhkan kandang yang nyaman dan berpengaruh terhadap kesehatan

sapi serta hasil produksi yang maksimal. Kandang sapi perah yang baik adalah

kandang yang memenuhi persyaratan dan kebutuhan sapi, persyaratan umum

perkandangan sapi perah adalah sebagai berikut:

1. Sirkulasi udara cukup dan mendapatkan sinar matahari sehingga kandang

tidak lembab. Kelembaban ideal yang di butuhkan sapi perah adalah 60-

70% .

2. Lantai kandang selalu dalam kondisi kering. Hal ini bertujuan untuk

mencegah perkembangan sumber penyakit seperti jamur (kondisi lembab)

dan agar tidak terpeleset karena lantai licin.

3. Tempat pakan yang lebar sehingga memudahkan ternak dalam

mengkonsumsi pakan yang diberikan.

4. Tempat air sebaiknya dibuat mengalir setiap saat agar selalu tersedia

sepanjang hari / tak terbatas (ad libitum)

Selain persyaratan perkandangan sapi perah ada juga yang harus di perharikan

yaitu, sanitasi kandang. Sanitasi adalah, kegiatan pemberihan kandang yang

dilakukan berkala mulai dari pembersihan kandang sapi, tempat makan dan

minum sapi, hingga pembersihan saluran pembuangan limbah sapi.
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2.3 Manajemen pakan

Pakan sapi terdiri dari hijauan 60% (hijauan yang berupa pucuk daun padi,

poho jagung yang masih muda, rumput dll) dan 40% konsentrat. Umumnya pakan

diberikan dua kali sehari pada pagi dan sore hari. Konsentrat di berikan sebelum

pemerahan sedangkan hijauan diberikan setelah pemerahan. Sebaiknya hijauan di

berikan siang hari setelah pemerahan sebanyak 30-50kg/ekor/hari.

Pemberian pakan pada sapi perah dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

sistem penggembalaan, sistem perkandangan atau intensif dan sistem kombinasi

keduanya. Pemberian jumlah pakan berdasarkan periode sapi seperti, anak sapi

(pedet) sampai dara, periode bunting, periode kering dan periode laktasi. Pada

masa pedet pemberian konsentrat lebih tinggi daripada hijauan. Sedangkan pakan

berupa hijauan pada sapi dewasa umunya di berikan 10% dari berat badan (BB)

dan pakan tambahan sebanyak 1-2% dari BB. Sapi yang sedang dalam masa

menyusui (laktasi) memerlukan 25% pakan hijauan dan konsentrat dalam

ransumnya. Hijauan yang berupa rumput segar sebaiknya di tambah dengan jenis

kacang-kacangan (legum). Sedangkan sumber karbohidrat bisa di peroleh dari

dedak halus atau bekatul, ampas tahu, gaplek dan bungkil kopra, serta sumber

mineral sebagai penguat adalah garam dapur, kapur dll.

Pemberian pakan konsentrat sebaiknya diberikan pagi hari dan sore hari

sebelum sapi diberah sebanyak 1-2kg /ekor/hari. Selain makanan, sapi juga harus

diberi air minum sebanyak 10% dari berat badan perhari. Pemerliharaan utama

adalah pemberian pakan yang cukup dan berkualitas. Pemberian pakan secara

intensif dikombinasikan dengan penggembalaan di awal musim kemarau, setiap
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hari sapi digembalakan. Di musim hujan sapi di kandangkan dan diberi makan

sesuai kebutuhan sapi.

2.4 Manajemen pemerahan

Pemerahan adalah kegiatan pengeluaran susu dari ambing. Pemerahan

bertujuan agar mendaparkan produksi susu yang maksimal. Terdapat tiga tahap

fase pemerahan yaitu, pra-pemerahan (fase persiapan), pemerahan dan pasca

pemerahan (Syarif dan Sumoprasto, 2002).  Tujuan dari pemerahan adalah untuk

memperoleh jumlah susu maksimal dari ambingnya. Apabila pemerahan tidak

sempurna, sapi induk cenderung untuk menjadi kering terlalu cepat dan produksi

total menjadi menurun (Williamson dan Panye, 2003).

2.4.1 Teknik Pemerahan

Teknik pemerahan dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

a. Whole hand (tangan penuh)

Cara ini adalah yang terbaik, karena puting tidak akan menjadi panjang.

Cara ini dilakukam pada puting yang agak panjang sehingga dapat dipegang

dengan penuh tangan. Caranya tangan memegang puting dengan ibu jari dan

telunjunk pada pangkalnya. Tekanan dimulai dari atas puting diremas dengan ibu

jari dan telunjuk, iikuti dengan jari tengah, jari manis, dan kelingkin, sehingga air

dalam puting susu itu kelua, seluruh jari kendorkan agar rongga puting terisi lagi

dengan air susu. Remasan diulangi lagi berkali-kali.

Jika ibu jari dan teluntuk kurang menutupi rongga puting, air susu tidak

akan memancar keluar, tetapi masuk lagi ke dalam ambing dan sapi akan
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kesakitan. Sedapat mungkin semua pemerahan dilakukan dengan sepenuh tangan.

Teknik ini dilakukan dengan cara menggunakan kelima jari. Puting dipegang

antara ibu jari dan keempat jari lainnya, lalu ditekan dengan keempat jari tadi

(Syarief dan Harianto, 2011).

b. Srtipping (perah jepit)

Puting diletakkan diantara ibu jari dan telunjuk yang digeserkan dari

pangkal puting ke bawah sambil memijat. Dengan demikian air susu tertekan ke

luar melalui lubang puting. Pijatan dikendorkan lagi sambil menyodok ambing

sedikit ke atas, agar air susu di dalam cistren (rongga susu) keluar. Pijatan dan

geseran ke bawah diulang lagi. Cara ini dilakukan hanya untuk pemerahan

penghabisan dan untuk puting yang kecil atau pendek yang sukar dikerjakan

dengan cara lain (Syarief dan Harianto, 2011).

c. Knevelen (perah pijit)

Cara ini sama dengan cara penuh tangan, tetapi dengan membengkokan

ibu jari, cara ini sering dilakukan jika pemerah merasa lelah. Teknik ini hanya

dilakukan pada sapi yang memiliki puting pendek (Syarief dan Harianto, 2011).

2.4.2 Fase persiapan
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Sebelum pemerahan dimulai, pemerah mencuci tangan dengan bersih dan

mengeringkannya, kuku tangan pemerah di potong pendek agar tidak melukai

puting sapi. Sapi yang akan diperah dibersihkan dari segala kotoran, tempat dan

peralatan sudh di sediakan dalam keadaan bersih (Muljana, 2005). Sebelum di

perah sapi dimandikan terlebih dahulu, ekor diikat ke kakinya agar tidak

mengibas-ibas ketika diperah. Pemerahan juga harus dalam keadaan sehat serta

setiap puting dicek kesehatannya (Syarif dan Haryanto, 2011).

2.4.3 Fase pemererahan

Proses pemerahan yang baik harus dalam interval teratur, cepat dikerjakan

dengan kelembutan. Pemerahan dilakukan sampai tuntas, tangan menggunakan

prosedur sanitasi, serta efisien dalam menggunakan tenagan kerja (Prihadi, 2006).

Berusaha memperoleh hasil susu sebanyak-banyak nya merupakan tugas yang

pokok dari keseluruhan pekerjaan bagi usaha ternak perah. Tugas kedua adalah

menjaga sapi tetap sehat dan ambing tidak rusak. Pelaksanaan pemerahan yang

kurang baik, mudah sekali menimbulkan kerukasan pada ambing dan puting

karena infeksi mastitis yang sangat merugikan hasil susu. Terdapat dua teknik

pemerahan yaitu pemerahan dengan menggunakan mesin dan pemerahan secara

manual (dengan tangan)

2.4.3.1Menggunakan Mesin Perah
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Sebelum sapi diperah, kandang dan sapi harus di bersihkan terlebih dahulu

menggunakan air bersih, yang lebih penting adalah bagian puting ambingnya.

Karena jika puting sapi perah yang akan di perah masih dalam keadaan kotor

maka mikroba yang menempel dapat terbawa dan menyebabkan terjadinya

kontaminasi atau pencemaran bakteri. Dalam waktu singkat mikroba dalam susu

akan tumbuh dan berkembang sehingga kualitas susu menjadi jelek atau rusak.

Jika susu sudah rusak dan terkontaminasi bakteri maka dampaknya pada

konsumen yang mengkonsumsi susu tersebut.

Langkan-langkah yang harus diperhatikan dalam pemerahan menggunakan

mesin perah yaitu:

1. Sapi dan kandang dibersihkan dengan air

2. Ambing harus diperhatikan kebersihannya

3. Mesin perah di sediakan

4. Listrik dinyalakan

5. Dengan hati-hati mesin penyedot ditempatkan satu persatu di bagian

putingnya

6. Ketika pemerahan sedang berjalan berilah catatan atau recording pada

setiap tabung yang sudah terisi susu sesuai dengan nomor sapi nya.

7. Setelah pemerahan selesai maka alat-alat dibersihkan dan disimpan

kembali dalam tempat yang tersedia.

Kelebihan menggunakan mesin perah:

- Hasil pemerahan lebih optimal karena pada saat oemerahan susu tidak

tercecer kemana mana.
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- Waktu yang dibutuhkan lebih efisien dan relatif cepat.

- Pekerja tidak terlalu berat dalam memerah.

- Jika waktu pemerahan lebih cepat, maka dampak tercemarnya mikroba

lebih kecil.

Kekurangan menguunakan mesin perah:

- Biaya membeli mesin mahal

- Membutuhkan listrik yang besar

Pelaksanaan penanganan susu yang baik (Good Handling Practices) memerlukan

penanganan peralatan yang baik dan benar sesuai tempat tahapan penanganan

susu di lakukan.

Alat yang di butuhkan dalam pemerahan sapi antara lain:

a. Ember susu

b. Saringan susu (Stainer): berfugsi untuk menyaring benda-benda asing

yang terikut air susu pada saat pemerahan (rambut, sel epitel, kotoran lain,

dll). agar susu bersih.

c. Milk can: sebagai alat untuk menampung sementara susu hasil pemerahan

untuk dikirim ke koprasi MCC (Milk Collecting Center) maupun ke

industri pengolahan susu yang jarak dan waktunya tidak lebih dari 2 jam

dari proses pemerahan. alat ini berbahan stainless steel/aluminium yang

tertutup rapat dan berkapasitas 5,10,20,30,40,50 liter.

d. Mesin pemerah susu: sebagai sarana untuk memerah susu secara

pneumatis dimana pemerahan dilakukan dengan membuat tekanan vakum
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pada penampung dan susu diperah kedalam penampung melalui unit

perah. pemerahan dengan mesin perah akan mengurangi kontak susu

dengan tukang perah dan lingkungan kandang sehingga susu yang

dihasilakan menjadi lebih higienis.

Pada dasarnya semua mesin pemerah susu terdiri atas:

1. Pompa vakum

2. Pulsator

3. Milk claw

4. Sedotan puting (Teat cup)

5. Wadah susu (Bucket)

2.4.3.2.  Pemerahan Dengan Tangan/ Manual

Pemerahan manual ini menghendaki pekerjaan yang teliti dan halus, sebab

jika dilakukan dengan kasar akan berpengaruh pada jumlah susu yang dihasilkan.

sebelum dilakukan pemerahan susu sapi ada beberapa hal yang harus disiapkan

oleh pemerah, diantaranya :

 Cuci atau bersihkan ambing sapi dengan air hangat

 Kandang sapi dalam keadaan bersih

 Peralatan yang akan digunakan dalam keadaan steril

kegunaan membersihkan ambing sapi dengan air hangat bertujuan untuk:

 Merangsang keluarnya air susu

 Mengurangi kemungkinan air susu terkontaminasi oleh bakteri
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 Mengurangu kemungkinan terkenanya mastitis (menurun produksi susu

hingga 30%)

Suhu air yang digunakan untuk mencuci ambing sapi berada diantara 48-57

derajat celcius, dan lebih baik jika air menggandung desinfektan.

2.4.4 Pasca Pemerahan

Ambing dilap dengan menggunakan kain yang telah dibasahi oleh

desinfektan. Kemudian dilap kembali dengan menggunakan kain yang kering.

setelah itu puting juga dicelupkan kedalam cairan desinfektan selama 4 detik

untuk menghindari terjadinya mastitis. Semua peralatan yang digunakan untuk

memerah juga harus dibersihkan, kemudian dikeringkan. Manajemen alat

pemerahan yang baik dapat meningkatkan kualitas susu yang dihasilkan. Hasil

susu pemerahan juga harus segera di timbang, dilakukan pengetest an berat jenis

susu, kadar lemak, dicatat, kemudian disaring agar kotoran saat pemerahan tidak

ikut masuk kedalam susu (Syarief dan Sumoprastowo, 2000).

2.5 Komposisi Susu

Komposisi susu terdiri atas 87% air dan sisa nya adalah bahan kasar.

Bahan kasar dibagi menjadi 2 bagian lemak dan bahan kasar tidak larut lemak

atau SNF. Protein, Vitamin / Mineral, dan Laktosa termasuk dalam bahan kasar

tidak larut lemak.
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BAB III

PELAKSANAAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Fandi Farm Desa

Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan Praktek Kerja

Lapangan ini dilaksanakan selama 1 bulan yaitu tanggal 29 Februari sampai 31

Maret 2016.

3.2 Keadaan Umum Peternakan

3.2.1 Sejarah Peternakan

Fandi Farm berdiri pada tahun 2014 merupakan sektor usaha sapi perah

dengan tujuan memperoleh hasil susu untuk diperjual belikan di masyarakat

sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumsi susu di masyarakat.

Kandang Fandi Farm terletak di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten

Sidoarjo. Fandi Farm bergerak di bidang peternakan dan pendistribusian susu sapi

perah, serta pemilik Fandi Farm juga menyediakan jasa kesehatan hewan dan

Inseminasi Buatan. Di tahun pertama Fandi Farm memiliki 10ekor sapi dan terus

mengalami peningkatan populasi hingga sekarang jumlah sapi yang ada di Fandi

Farm berjumlah 24 ekor sapi.
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3.2.2 Lokasi Kandang dan Populasi

Pada tahun 2006 lokasi pemeliharaan sapi perah Fandi Farm berada di

desa Wringinanom Gresik. populasi pertama di tempat ini yaitu 1 ekor sapi perah.

Sampai tahun 2014 akhir, populasi menjadi 7 ekor. Pada tahun 2015 awal

peternakan Fandi Farm pindah di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten

Sidoarjo. dengan membeli 3 ekor sapi perah, sehingga populasi menjadi 10 ekor.

sampai sekarang populasi telah mencapai 24 ekor sapi perah yang terdiri dari 1

ekor sapi dara, 4 ekor sapi bunting, 14 ekor sapi laktasi, dan 5 ekor pedet.

Pemeliharaan sapi mulai dari pedet sampai laktasi. Pembibitan sapi di Fandi Farm

dengan menggunakan Inseminasi Buatan yang dilakukan oleh Drh. M. Afandi

sendiri selaku pemilik peternakan.

Lokasi pemeliharaan sapi perah di Desa Tanjungsari Keamatan Taman

Kabupaten Sidoarjo ini memiliki luas kurang lebih 600 m². Di Desa Tanjungsari

merupakan kandang utama yang tidak hanya terdapat kandang pemeliharaan sapi

perah, tetapi tempat tinggal berupa kamar tidur untuk beberapa pegawai yang

berasal dari luar daerah. Di peternakan Fandi Farm Desa Tanjungsari Kecamatan

Taman Kabupaten Sidoarjo ini, tidak memiliki kandang khusus untuk pedet.

Semua sapi di peternakan ini dijadikan dalam satu kandang. Sehingga frekuensi

kematian pedet menjadi tinggi.

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di peternakan Fandi Farm.

Peternakan ini berlokasi di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten

Sidoarjo. Lokasi peternakan ini terletak di tempat yang strategis yaitu tidak jauh

dari jalan raya sehingga mempermudah proses transportasi baik pegadaan pakan,
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pemasaran maupun kebutuhan lainnya. Lokasi peternakan sebaiknya berada pada

lokasi yang tidak terlalu ramai agar sapi dalam periode produksi tidak mudah

mengalami stress, namun lokasi peternakan juga tidak jauh dari jalan, baik untuk

menjalankan proses input maupun output dan alur transportasi.

Peternakan ini dibatasi oleh pagar tembok dengan ketinggian ± 2,5 meter

untuk menjaga keamanan di dalam peternakan. Bangunan lainnya yaitu kamar

tidur untuk beberapa keryawan, disediakan juga beberapa kamar mandi. Terdapat

pula ruangan penyimpanan susu, gudang penyimpanan pakan, dan tempat parkir.

Batas-batas peternakan Fandi Farm adalah, depan berbatasan dengan akses jalan

desa tanjungsari, samping kanan dan kiri berbatasan dengan rumah warga dan

belakang kandang berbatasan dengan lahan kosong yang berdekatan dengan

sungai kecil.

Lokasi peternakan Fandi Farm dengan pemukiman penduduk sudah baik,

yakni telah mendapat ijin dari masyarakat sekitar. Tanah atau lokasi peternakan

juga harus jauh dari pemukiman penduduk atau paling tidak ada ijin dari

lingkungan setempat, sehingga tidak pernah menimbulkan keluhan atau protes

dari penduduk sekitar. Selain itu lokasi peternakan Fandi Farm telah di batasi

dengan tembok dengan ketinggian ± 2,5 meter, sehingga telah memenuhi syarat

teknis tentang perusahaan peternakan yaitu lokasi peternakan harus diberi pagar

rapat setinggi-tingginya dua meter.
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Gambar3.1 Denah Fandi Farm

3.2.3  Struktur Kepegawaian

Kepegawaian di Fandi Farm sudah di atur oleh pemilik (gambar 3.2) yang

juga merupakan dokter hewan yang bertanggung jawab dalam manajemen.

petugas kandang bertanggung jawab dalam menangangi semua hal yang

berhubungan dengan pemberian pakan, memandikan sapi, kebersihan kandang,

pemerahan, pengiriman susu, mencari rumput dan lain-lain.
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Gambar3.2 Struktur organisasi Fandi Farm

3.2.4 Perkandangan

Peternakan sapi perah di desa Tanjungsari berdiri diatas lahan seluas ± 600

m² yang terdiri dari 1 kandang, 2 gudang pakan, 2 garasa mobil, 2 garasi motor, 1

tempat penyimpanan susu, dan 3 bangunan untuk pekerja. Posisi bangunan

kandang di peternakan ini yaitu semua bangunan kandang menghadap kearah

yang sama dan menghadap kearah timur-barat karen cahaya matahari dapat masuk

dalam kandang pada waktu pagi hari dan terhindar dari panas matahari pada

waktu siang.

Pemilihan lokasi kandang dalam suatu usaha peternakan harus

memperhatikan beberapa hal yaitu semua bangunan harus ditempatkan pada tanah

yang lebih tinggi dan tidak merupakan sasaran banjir. Serta sirkulasi udara lancar

dan hembusan angin dapat bebas masuk.

Pemilik

Drh. M Affandi

Petugas kandang

Pak Rodi

Petugas kandang

Pak Wito
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Perkandangan di peternakan Fandi Farm ini yaitu sistem tunggal. Yaitu

semua sapi perah menghadap ke arah selatan. Dan semua sapi dalam keadaan

dikeluh. Lantai nya terbuat dari semen dengan kemiringan dan saluran

pembuangan ± 45º yang bertujuan untuk menghindari ternak dari terpleset. Untuk

sanitasi, kotoran langsung disiram dengan air mengalir menuju got pembuangan

yang disalurkan ke belakang kandang untuk menyuburkan tanah belakang

kandang.

3.2.5 Gudang Pakan

Pada dasarnya setiap peternakan herus mempunyai gudang pakan untuk

proses pembuatan pakan, tempat penyimpanan pakan, serta tempat penyimpanan

bahan baku yang akan diproses. Penyimpanan pakan perlu diperhatikan agar

pakan tidak lembab dan rusak. Tempat penyimpanan pakan harus di pastikan

bebas dari hama yang dapat mengganggu kualitas pakan baik serangga maupun

tikus. Gudang pakan harus didesinfeksi serta kondisi ruangan harus kering dan

tidak lembab agar tidak terjadi perkambangan mikroorganisme atau bekteri, serta

kondisi ruangan harus selalu dalam keadaan kering. Damun dalam keadan

lapangan, gudang pakan di Fandi farm masih banyak terdapat kekurangan antara

lain, tidak didesinfeksi, atap bocor.

Di peternakan Fandi Farm terdapat dua bangunan untuk gudang pakan.

Letak gudang yang sedikit lebih tinggi mengakibatkan ketika hujan air tidak

masuk menggenangi gudang. Gudang ini mampu menampung semua bahan baku

yang akan digunakan sebagai pakan. Gudang ini terletak disebelah kandang

sehingga memudahkan dalam pengambilan pakan menuju kandang.
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3.2.6 Manajemen Pakan

Tempat pakan dan minum di Fandi Farm dijadikan satu karena pakan

berupa comboran. Tempat pakan dan minum ini terbuat dari semen yang telah

permanen melekat dengan dinding kandang dengan ukuran tinggi ±75cm panjang

± 100cm dan lebar ± 15cm dengan tujuan supaya memudahkan petugas kandang

untuk mengisi pakan selain itu juga murah dan tidak mudah rusak.

Pemberian pakan sapi perah dilakukan 2 kali sehari yaitu sebanyak 15 kg

perhari perekor. Pedet yang masih sapih diberikan susu 2,5 liter 2 kali sehari

sedangkan pedet lepas sapih diberikan bungkil kopra dan rumput 2 kali sehari,

tetapi pada sore hari ditambahkan susu sebanyak 2,5 liter.

Pakan diberikan 2 kali sehari yaitu pagi pukul 05.30 WIB dan siang pada

pukul 14.00 WIB. Pakan pagi hari dalam bentuk comboran yaitu, ampas tahu,

kulit singkong, bungkil kopra, dedak, polard dan rumput. Untuk siang hari

pemberian pakan berupa comboran juga yaitu ampas tahu, kulit singkong, dedak,

polard dan bungkil kopra tanpa rumput. Rumput diberikan sore hari pukul 18.00

WIB. dengan perbandingan prosentase pagi dan siang yaitu 50% : 50%. Untuk

sapi bunting tidak diberikan kulit singkong.
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Tabel 3.1 Susunan nutrisi pakan di Fandi Farm

BK(%) PK(%) LK(%) SK(%) TDN(%)
Kulit singkong 17,45 8,11 1,28 15,20 74,73

Bungkil kopra 90,55 27,58 11,90 6,85 75,33

Ampas 10,78 25,65 5,31 14,52 76,00

Dedak 91,27 9,96 2,32 18,51 55,52

Polard 86 16,1 4,5 6,6 75,84

Hijauan 35,41 6,69 1,7 34,19 68,37

Total Digesti Nutrient pakan di Fandi Farm 70,97%

Pemberian pakan ternak kulit singkong memiliki kandungan karbohidrat

yang cukup tinggi, setelah melalui proses pengolahan kulit singkong ini dapat

diberikan kepada ternak sebagai bahan pakan subtitusi. Dalam pemberian limbah

kulit singkong pada ternak ada beberapa cara, antara lain:

a. Dicampurkan dalam bahan pakan lainnya yang sebelumnya kulit singkong

sudah dipotong kecil-kecil, dan dilayukan. Pemberian dengan takaran yang

sesuai dengan takaran dan kebutuhan yang diinginkan.

b. Dilayukan dan dikeringkan dibawah sinar matahari hingga kadar air 15-

20% agar tidak ditumbuhi mikroorganisme (jamur). Kemudian diberikan

ke ternak pada siang hari.

c. Pemberian pakan limbah kulit singkong pada ternak sapi perah di

campurkan dengan bahan pakan lainnya, kemudian di combor dan di

campur hingga merata.

Pemberian kulit singkong harus dibatasi dan sesuai dengan kebutuhan dan
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bahan pakan campuran lainnya, untuk menghindari hal-hal yang merugikan ternak

maupun  peternak. Sehingga perlu dilakukan dengan mencacahnya / di potong

kecil-kecil terlebih dahulu, kemudian dilayukan sebelum diberikan pada ternak

sebagai bahan pakan alternatif.

Tabel 3.2 Susunan Ransum Pakan Sapi Perah Fandi Farm untuk satu ekor sapi
selama 1 hari

Bahan Berat

Kulit singkong 5 kg

Bungkil kopra 0,5 kg

Ampas tahu 15 kg

Hijauan 8 kg

Dedak 6 kg

Polard 0,5 kg

3.2.7 Pelaksanaan Pemerahan

Pemerahan susu dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada pukul 04.00 WIB

dan 14.30 WIB. Pemerahan dilakukan secara manual menggunakan tangan dan

menggunakan metode stripping. Sapi perah yang berada di peternakan ini pada

saat pemerahan kaki sapi tidak di ikat terlebih dahulu karena sapi telah jinak.

Tetapi ada beberapa sapi yang ekor dan keluh nya harus diikat terlebih dahulu

agar memudahkan proses pemerahan. Langkah pertama dilakukan pembersihan

lantai kandang dengan cara menyemprotkan air agar feses dan urin sapi turun ke

got, kemudian memandikan sapi dan membersihkan ambing serta puting sapi.
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Setelah sapi sudah dirasa bersih kemudian puting sapi di olesi sedikit margarin

agar memudahkan dalam proses pemerahan dengan menggunakan metode

stripping. Produksi susu rata-rata dalam satu hari ± 155 liter. Susu yang diperah

langsung di tampung didalam milk can. Setelah di tampung,

3.2.8 Pemasaran Susu

Susu-susu yang telah terkumpul akan ditampung terlebih dahulu di dalam

ruang penyimpan susu dan sebagian ada yang di kemas dalam plastik 1 liter

kemudian di bekukan didalam freezer. Di Fandi Farm ini pengiriman susu hanya

ke beberapa pedagang regional Sidoarjo, Surabaya dan Mojokerto. Tetapi ada

juga pembeli yang langsung membeli dari Fandi Farm, pedagang yang mengambil

langsung ini ada juga yang berasal dari Madura. Selain itu warga sekitar Fandi

Farm juga membeli setiap harinya untuk dikonsumsi langsung. Sisa susu akan di

setorkan di koperasi, sore atau pagi harinya. Tetapi untuk saat ini hasil produksi

susu di Fandi Farm selalu habis dalam sehari
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Hasil Produksi Susu per hari

Hari
ke-

Nomor sapi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 9 L 14 L 16 L 10 L 10 L 16 L 10 L 13 L 12 L 10 L
2 9 L 14 L 16 L 10 L 10 L 16 L 10 L 13 L 12 L 10 L
3 9 L 14 L 16 L 10 L 10 L 16 L 10 L 13 L 12 L 10 L
4 9 L 14 L 16 L 10 L 10 L 16 L 10 L 13 L 12 L 10 L
5 9 L 14 L 16 L 10 L 10 L 16 L 10 L 13 L 12 L 10 L
6 9½ L 14 L 16 L 10 L 10 L 16 L 10 L 13 L 12 L 10 L
7 9½ L 14 L 16 L 10 L 10 L 16 L 10 L 13 L 12 L 10 L
8 10 L 15 L 17 L 12 L 12 L 17 L 12 L 14 L 13 L 11 L
9 10 L 15 L 17 L 12 L 12 L 17 L 12 L 14 L 13 L 11 L
10 10 L 15 L 17 L 12 L 12 L 17 L 12 L 14 L 13 L 11 L
11 10 L 15 L 17 L 12 L 12 L 17 L 12 L 14 L 13 L 11 L
12 10 L 15 L 17 L 12 L 12 L 17 L 12 L 14 L 13 L 11 L
13 10 L 16 L 17 L 12 L 12 L 17 L 12 L 14 L 13 L 11 L
14 10 L 16 L 17 L 12 L 12 L 17 L 12 L 14 L 13 L 11 L
15 10 L 16 L 17 L 12 L 12 L 17 L 12 L 15 L 13 L 11 L
16 11 L 16 L 17 L 12 L 12 L 17 L 12 L 15 L 13 L 11 L
17 11 L 16 L 17 L 12 L 12 L 17 L 12 L 15 L 13 L 11 L
18 11 L 16 L 17 L 12 L 12 L 17 L 12 L 15 L 13 L 11 L
19 11 L 16 L 17 L 12 L 12 L 17 L 12 L 15 L 13 L 11 L
20 11 L 16 L 17 L 12 L 12 L 17 L 12 L 15 L 13 L 11 L
21 11 L 16 L 17 L 12 L 12 L 17 L 12 L 15 L 14 L 11 L
22 11 ½ L 16 L 17 L 12 L 12 L 17 L 12 L 15 L 14 L 12 L
23 11 ½ L 16 L 17 L 12 L 12 L 18 L 12 L 15 L 14 L 12 L
24 11 ½ L 16 L 17 L 12 L 12 L 18 L 12 L 15 L 14 L 12 L
25 11 ½ L 16 L 17 L 12 L 12 L 18 L 12 L 15 L 14 L 12 L
26 11 ½ L 16 L 18 L 12 L 12 L 18 L 12 L 15 L 14 L 12 L
27 11 ½ L 16 L 18 L 12 L 12 L 18 L 12 L 15 L 14 L 12 L
28 11 ½ L 16 L 18 L 12 L 12 L 18 L 12 L 15 L 14 L 12 L
29 11 ½ L 16 L 18 L 12 L 12 L 18 L 12 L 15 L 14 L 12 L
30 11 ½ L 16 L 18 L 12 L 12 L 18 L 12 L 15 L 14 L 12 L

Tabel 3.3 Produksi susu sapi perah di Fandi Farm selama 1 bulan

Rata-rata produksi hari ke- 1-7 adalah 10liter perhari, sedangkan produksi rata-

rata hari ke 8-30 adalah 13-14 liter per hari
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Berikut adalah perhitungan analisi usaha:

Tabel 3.4 Biaya Produksi Fandi Farm

Biaya variabel

Kulit singkong 14 ST x 10 kg x 30 hari x Rp. 400 Rp. 1.680.000

Bungkil kopra 14 ST x 1 kg x 30 hari x Rp. 1500 Rp. 1.260.000

Ampas tahu 14 ST x 70 kg x 30 hari x Rp. 17.500 Rp. 14.700.000

Tenaga kerja @ 2 orang Rp. 3.000.000

Biaya listrik Rp.350.000

Biaya transport Rp. 450.000

Total biaya variabel Rp. 21.440.000

Tabel 3.5 Hasil penjualan susu

Penerimaan

Hasil penjualan 140 liter :

80 liter (kulak) x Rp. 6.000 x 30 hari Rp. 14.400.000

60 liter (ecer) x Rp. 8.000 x 30 hari Rp. 14.400.000

Total Rp. 28.800.000

Laba / rugi = Total Penerimaan – Total Biaya Produksi

= Rp. 28.800.000 – Rp. 21.440.000

= Rp. 7.360.000
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Jadi, usaha peternakan sapi perah Fandi farm untuk 14 ekor sapi laktasi

dapat menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 7.360.000 per bulan.

3.3.  Kegiatan Kerja Lapangan

3.3.1. Kegiatan Terjadwal

Kegiatan yang rutin dilakukan di peternakan sapi perah Fandi Farm.

Tabel 3.6 Kegiatan terjadwal Fandi Farm

Jam Kegiatan

03.00-04.00 Memandikan sapi

04.00-05.30 Memerah susu

05.30-06.00 Pembarian pakan comboran dan hijauan

06.00-06-15 Istirahat

06.15-09.00 Pengiriman susu

09.00-11.00 Istirahat

11.00-12.00 Cari rumput

13.00-14.00 Memandikan sapi

14.00-14.30 Pemberian pakan comboran

14.30-15.30 Memerah susu

15.30-16.00 Memberi susu untuk pedet

16.00-17.00 Membersihkan kandang
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3.3.2 Kegiatan tak terjadwal

Berdasarkan tujuan Praktek Kerja Lapangan yang telah disebutkan diatas

maka penulis melakukan kegiatan khusus diluar kegiatan rutin kandang. Selama

melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Fandi Farm penulis melakukan kegiatan

pengamatan atau observasi sapi perah yang ada di Fandi Farm. Dan melakukan

wawancara kepada pemilik peternakan, yaitu Drh. M Afandi
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BAB IV

PEMBAHASAN

Sapi perah yang ada di Fandi Farm adalah sebanyak 24 ekor. 1 ekor sapi

dara, 4 ekor sapi bunting, 14 ekor sapi laktasi dan 5 ekor pedet. Namun penulis

hanya melakukan pengamatan pada 10 ekor sapi yang produksi susu nya stabil.

Pengamatan produksi susu dengan pemberian kulit singkong dalam ransum dan

tanpa dan tanpa pemberian kulit singkong dapat di lihat pada tabel 3.3.

Dari tabel 3.3 menunjukan bahwa total produksi susu yang dihasilkan

dengan pemberian ransum penambahan kulit singkong dan bungkil kopra adalah

tinggi dengan rata rata kenaikan 3 – 4 liter setelah penambahan. Hal ini

disebabkan karena kulit singkong memilki kandungan karbohidrat yang cukup

tinggi sehingga dapat memacu sapi untuk menghasilkan susu yang lebih banyak

dari biasanya.

Pemberian pakan ternak dengan penambahan kulit singkong menyebabkan

meningkatnya nilai gizi ransum. Pemberian pakan ternak kulit singkong memiliki

kandungan karbohidrat yang tinggi, setelah melalui proses pengolahan kulit

singkong ini dapat diberikan kepada ternak sebagai bahan pakan tambahan. Kulit

ubi kayu yang berpotensi sebagai pakan ternak mengandung asam sianida yang

tinggi. Total sianida pada kulit singkong berkisar antara 150 sampai 360 mg HCN

per kg berat segar yang dapat menghambat produksi dan pertumbuhan pada
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ternak. Kandungan sianida ini sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh jenis

ubi kayu nya. Tingginya asam sianida pada kulit singkong ini dapat menimbulkan

keracunan jika dikonsumsi oleh ternak.

Merajuk pada tabel 3.1 dapat diketahui bahwa Total Digesti Nutrient yang

terkandung pada pakan sapi perah di Fandi Farm adalah 70,97% dan standart

TDN sapi perah adalah 70% yang berarti bahwa, pakan di Fandi Farm tersebut

telah memenuhi standart yang di butuhkan oleh sapi perah, sehingga dapat

memacu ternak untuk menghasilkan susu yang lebih banyak.

Penyebab dari produksi susu tidak merata ditunjukan dari hasil data di atas

menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil produksi

susu. genetik, bulan laktasi, pakan dll. Masa laktasi juga dapat mempengaruhi

produksi. Masa laktasi adalah masa sapi sedang menghasilkan susu yakni selama

10 bulan antara beranak dan masa kering. Produksi susu mulai menurun setelah

laktasi bulan kedua. Produksi susu pada sapi perah terbanyak dihasilkan pada

periode laktasi ketiga dan keempat dengan kisaran umur 5-6 tahun.

Palabilitas ternak terhadap kulit singkong cukup tinggi, kerena setiap kali

pemberian kulit singkong habis dimakan oleh ternak. Pemberian kulit singkong

sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ternak, supaya

kulit singkong yang dimakan oleh ternak tidak mengandung tana, yang mana

dapat menyebabkan ternak cacingan dan terserang penyakit lainnya.
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Bungkil kopra memiliki nilai protein yang cukup tinggi sehingga dapat

dicampur dengan limbah kulit singkong yang memiliki kandungan protein lebih

rendah dan menjadi bahan pakan ternak yang dapat meningkatkan produktifitas

pada sapi perah.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Laporan Tugas Akhir mengenai pemberian bungkil kopra dan

kulit singkong terhadap produktifitas sapi perah di Fandi Farm desa Tanjungsari

kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Manajemen pakan merupakan faktor penting dalam usaha peternakan sapi

perah.

2. Bahan pakan alternatif seperti bungkil kopra dan kulit singkong dapat

meningkatkan produksi susu sapi perah.

3. Penambahan kulit singkong dan bungkil kopra pada bahan pakan sapi

perah di Fandi Farm dapat meningkatkan produksi susu 3-4 liter perhari

perekor.

4. Produksi susu sapi perah juga dipengaruhi oleh umur sapi, tingkat laktasi,

genetik, dan pakan.
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5.2 Saran

1. Memperbaiki manajemen pakan agar produksi susu dapat mengalami

kenaikan yang stabil.

2. Peternak hendaknya menigkatkan sistem manajemen dalam pengelolaan

ternak serta memperketat kontrol penyakit. hal tersebut dapat

meningkatkan produktifitas ternak dan menekan biaya operasional

sehingga pendapatan yang diperoleh dapat meningkat.

3. Peternak hendaknya membuat recording/pencatatan tentang umur, berat

badan, produksi susu, dan reproduksi.

4. Peternak sebaiknya membangun kandang khusus pedet untuk menurunkan
frekuensi kematian pedet yang dapat menyebabkan kerugian.
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Lampiran1 Persiapan dan proses pemerahan

Memandikan sapi

( Sumber : Dokumentasi PKL ) Metode Stripping

( Sumber : Dokumentasi PKL )
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Lampiran2 Pemberian pakan

Pemberian pakan comboran Pemberian pakan hijauan

( Sumber : Dokumentasi PKL ) ( Sumber : Dokumentasi PKL )
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Lampiran 3 Pemasaran Susu

Distributor susu Susu dalam kemasan 1 liter

( Sumber : Dokumentasi PKL ) ( Sumber : Dokumentasi PKL )

Konsumen susu

( Sumber : Dokumentasi PKL )
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Lampiran4 Pemberian Susu pada Pedet

Pemberian susu pada pedet

( Sumber : Dokumentasi PKL )
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Lampiran5 Sanitasi Kandang

Membersihkan kandang

( Sumber : Dokumentasi PKL )



42

Lampiran6.1 Bahan pakan sapi perah di Fandi Farm

Bungkil kopra Ampas tahu

( Sumber : Dokumentasi PKL ) ( Sumber : Dokumentasi PKL )

Hijauan Dedak

( Sumber : Dokumentasi PKL ) ( Sumber : Dokumentasi PKL )
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Lampiran6.2 Bahan pakan sapi perah di Fandi Farm

Kulit singkong

( Sumber : Dokumentasi PKL )                                Polard

( Sumber : Dokumentasi PKL )
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Lampiran7.1 Penyaringan susu setelah diperah

Penyaringan susu setelah diperah

( Sumber : Dokumentasi PKL )
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