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PENGARUH PEMBERIAN DEDAK PADI DAN LAMTORO 

TERHADAP PRODUKSI SUSU SAPI SUMBAWA LAKTASI IV 

YANG DIPELIHARA DI LAR PENYARING MOYO UTARA 
 

 

ABSTRAK 

oleh 

Radian Syafiyullah 

B1D 011 224 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pemberian dedak padi 

dan lamtoro terhadap produksi susu sapi Sumbawa laktasi IV yang dipelihara       

di Lar Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa selama             

3 bulan.  Data yang didapat dianalisis menggunakan analisis ragam sesuai dengan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 kelompok dan 3 ulangan yaitu:        

A (induk sebagai kontrol yang dilepas di Lar); B (induk yang dilepas di Lar + 

dedak padi 1 kg);  dan C (induk yang dilepas di Lar + dedak padi 1 kg + 1 kg 

lamtoro ). 

Hasil Penelitian Menunjukan bahwa pemberian dedak padi dan lamtoro 

berbeda nyata (P<0,05) terhadap produksi air susu sapi sumbawa laktasi IV,      

rata-rata produksi air susu untuk kelompok sapi A: 2,72; B: 3,58; dan                     

C:7,99 liter/ekor/hari.  Dengan penambahan dedak padi dan lamtoro dapat 

meningkatkan Produksi susu sapi Sumbawa. 

Kata kunci: Sapi Sumbawa, Produksi susu, Lar, dedak padi, dan  lamtoro 
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THE INFLUENCE OF RICE BRAND AND LEUCAENA LEUCOCEPHALA  

ON FEED OF SUMBAWA CATTLE MILK PRODUCTION ON FOUR LACTATION 

BEARED IN PASTURE PENYARING OF NORTH MOYO 

 

ABSTRACT 

By 

Radian Syafiyullah 

B1D 011 224 

 

  

The research was conducted to studied the influence on feed of rice bran 

and leucaena leucocephala for sumbawa cattle milk production on four lactation  

beared in pasture Penyaring of North Moyo.  Group randomize block design was 

used with 3 groups and 3 replications, data was analyzed according to the 

randomized complete block design (RCBD). The group were A (cows mother as 

controller are beared in pasture) B (cows  mother beared in pasture + 1 kg of rice 

brand) and C (cows mother that beared in pasture +  1 kg rice brand + 1 kg 

leucaena leucocephala).  The result showed that feed of rice bran and leucaena 

leucocephala significantly different (P<0,05) for sumbawa cattle  milk production  

on four lactation, average milk production for group of  A : 2,72; B : 3,58; and    

C : 7,99 liters/cow/day.  The eonclusion of rice bran and leucaena leucocephala 

could be to increasing Sumbawa cattle  milk production. 

Key words: Sumbawa Cattle, Milk Production, Pasture, Rice Bran and     

Leucaena Leucocephala.    
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Sapi perah (Bos sp) merupakan ternak penghasil susu yang sangat penting, 

sekitar 95 % produksi susu dunia dihasilkan oleh sapi perah.  Sapi perah 

diperkirakan berasal dari Asia Tengah dan telah didomestikasi sejak 400 tahun 

SM, kemudian menyebar ke Eropa, Afrika, dan seluruh wilayah Asia.  

Perkembangan peternakan sapi perah di Indonesia dapat dibagi menjadi dua 

periode utama, yaitu peride pemerintahan Hindia Belanda (Akhir abad ke-19 

sampai 1940) dan periode pemerintahan Indonesia (Sudono et. al., 2003, disitasi 

oleh Denis, 2003). 

  Lima belas tahun pertama pemerintahan Orde Baru, permintaan akan air 

susu maupun susu olahan melebihi kemampuan produksi dalam Negeri, sehingga 

dilakukan impor sapi perah pada tahun 1980-an.  Ternyata impor yang cukup 

besar pada waktu itu belum mampu mengatasi masalah kebutuhan susu Nasional.  

Terbukti populasi sapi perah di Indonesia kurang dari satu juta ekor pada tahun 

2011, sehingga kalau mengandalkan produksi susu dari peternakan sapi perah 

yang sebagian besar diusahakan rakyat, belum cukup untuk memenuhi kebutuhan 

dalam Negeri Dilaga (2014).  Hal itu terlihat dari konsumsi susu masyarakat 

Indonesia masih sedikit, yaitu 10 kg/kapita/tahun.  Padahal Negara tetangga 

sesama anggota ASEAN seperti Filipina sudah mencapai 20 kg/kapita/tahun, 

Malaysia 23 kg/kapita/tahun, Thailand 25 kg/kapita/tahun, dan                  

Singapura 32 kg/ kapita/tahun.  Rendahnya konsumsi rakyat Indonesia akan susu 

karena stok terbatas,  sehingga untuk memenuhi dilakukan impor dari Australia 

dan Selandia Baru mencapai 70 % dari total kebutuhan industri pengolahan susu 

dalam Negeri atau setara dengan 1.85 juta ton bahan baku susu yang di impor 

(Swadaya,  2012.,disitasi oleh Dilaga,2014). 

 Salah satu upaya untuk menambah stok produksi susu dalam Negeri, 

kiranya perlu diperhatikan potensi Sumber Daya Genetik (SDG) ternak yang kita 

miliki, seperti sapi Sumbawa dan aneka ternak lainnya yang berpotensi 

menghasilkan air susu, berapapun jumlah produksinya.  Meskipun disadari bahwa, 

hal itu belum mencukupi, namun paling tidak untuk memperkecil gap, sehingga 

dapat mengurangi volume impor Dilaga (2014).  Besarnya volume impor susu 
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saat ini mengakibatkan Indonesia banyak kerugian.  Di  antara terkurasnya devisa 

Nasional, hilangnya potensi pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan untuk 

pengembangan agrobisnis persusuan, hingga hilangnya potensi pendapatan yang 

seharusnya bisa diperoleh pemerintah melalui pajak jika agrobisnis persusuan 

dalam Negeri dikembangkan secara baik (Syarif, 2011).  

  Sapi Sumbawa berasal dari India (Bos indicus) dimasukkan ke pulau 

Sumbawa  pada tahun 1920 dengan maksud untuk digunakan sebagai ternak kerja 

membantu petani mengolah lahan pertanian.  Dalam kenyataannya, sapi ini oleh 

masyarakat di Sumbawa selain digunakan untuk kerja, juga dijadikan ternak perah 

dan ternak potong.  Dengan demikian, sapi Sumbawa merupakan sapi multiguna. 

Kerangka sapi ini adalah sedang/menengah (medium frame size), dengan bobot 

badan dewasa dapat mencapai 450-600 kg bahkan lebih.  Produksi karkas sekitar 

47,5 %, fertilitas 90 %, angka kelahiran 95 %.  Secara alami sapi Sumbawa 

melakukan perkawinan dengan sapi bali dan keturunannya dikenal dengan sebutan 

sapi sumbal (Dilaga, 2014).  Lebih lanjut dijelaskan bahwa, klasifikasi bangsa 

sapi Sumbawa adalah sebagai berikut:  

Filum  : Chordata  

Subfilum : Vertebrata 

Kelas  : Mamalia 

Subkelas : Eutheria 

Ordo  : Artiodactyla 

Subordo : Ruminantia 

Famili  : Bovidae  

Genus  : Bos  

Spesies : Bos indicus (sapi India/sapi Zebu ) 

Subspesies : Sapi Hissar/ Sapi Sumbawa  

Sapi Sumbawa mempunyai ciri-ciri agak unik yaitu sapi betina mempunyai 

tanduk yang lebih panjang dibandingkan dengan sapi jantan.  Warna kulit 

umumnya putih atau abu- abu.  Warna tersebut terutama pada ternak jantan 

terdapat di bagian kepala, telinga, dan ujung ekor: sedangkan pada bagian tubuh 

yang lainnya terdapat perpaduan dari warna hitam dan merah kekuning-kuningan.  

Postur tubuh besar, panjang, kokoh, dan bertemperamen tenang, kulit tebal, halus, 
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serta terdapat banyak lipatan elastis.  Leher tampak panjang, agak besar dan 

semakin mengecil kearah kepala.  Gumba besar, berpunuk terutama pada sapi 

jantan, yakni di atas pundak dekat leher.  Sapi ini bergelambir panjang mulai dari 

bawah dagu hingga ke dada.  Adapun tanda yang paling menonjol yang terdapat 

pada keturunan hasil silang antara sapi Sumbawa  jantan dan sapi bali betina 

adalah pada kepala memiliki warna yang sama seperti warna sapi bali, sedang 

seluruh tubuh berwarna putih seperti layaknya sapi Sumbawa,  hanya saja tidak 

berpunuk (Dilaga, 2014).  Lebih lanjut dijelaskan bahwa, sapi Sumbawa betina 

yang mendapatkan perawatan baik, dapat beranak pertama mulai umur 28 bulan.  

Setelah beranak, dapat diperah selama 6-7 bulan.  Selanjutnya setiap tahun sapi 

tersebut dapat menghasilkan anak.  Dengan demikian, setiap tahun dapat dipanen 

air susu dan diperoleh pedet.  Selama hidup, sapi Sumbawa  dapat menghasilkan 

pedet sebanyak 8 ekor.  Setelah itu sapi tersebut sudah dianggap tidak produktif, 

sehingga dijadikan ternak potong. 

Peternak sapi Sumbawa, sangat mengandalkan produksi susu sapi    

tersebut sebagai uang tunai, karena bisa di jual setiap hari. Produksi                  

sapi Sumbawa menurut Brandi (1986) adalah sekitar 4-5 liter/ekor/hari dan 

Simanjuntak dkk.(1993), melaporkan 2-4 liter/ekor/hari disitasi oleh              

Dilaga (2014).  Produksi susu sapi Sumbawa  sangat rendah jika dibandingkan 

dengan produksi susu sapi FH  (Friesien Holstein), hal ini dapat dimaklumi karena       

sapi Sumbawa lebih diarahkan kepada jenis sapi multiguna (Dilaga, 2001). 

Selama sapi Sumbawa  laktasi, menunjukan fenomena sama saperti sapi 

perah FH, sebagaimana dinyatakan oleh Sutardi (1981) yaitu, produksi air susu 

tidak stabil, mula-mula rendah kemudian meningkat sampai mencapai puncaknya 

sekitar bulan laktasi kedua.  Setelah itu meluncur turun sampai sampai bulan 

laktasi kesepuluh (FH), sedangkan hal yang sama pada  sapi Sumbawa  terjadi di 

bulan keenam. 

Upaya peningkatan produksi susu sapi Sumbawa telah dilakukan oleh 

Dilaga (2007), dengan memperbaiki mutu pakan dan diperoleh hasil bahwa, 

pemberian 0,5 kg dedak halus padi dalam ransum mampu meningkatkan rataan 

produksi susu sapi Sumbawa  pada akhir masa laktasi (bulan ke-4) pada 

pemeliharaan digembalakan di lar (2600 vs 2400 ml) maupun pada pemeliharaan 
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dikandangkan (3200 vs 1300) selain melalui pemberian pakan cukup jumlah dan 

mutu, maka perbanyakan populasi Sapi Sumbawa betina  harus diupayakan.  

Sedangkan untuk penelitian dengan penambahan daun lamtoro belum ada.  Oleh 

karena itu, penelitian ini perlu dilakukan dengan menambahkan daun lamtoro dan 

dedak padi  dimaksudkan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap produksi susu 

sapi Sumbawa,  karena susu yang bagus  dari segi kualitas maupun kuantitasnya 

sangat dibutuhkan  untuk menunjang  kebutuhan air susu dalam Negeri. 

Rumusan Masalah 

 Untuk mengetahui produksi susu sapi Sumbawa laktasi ke IV yang diberi 

pakan dedak padi dan lamtoro. 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian dedak padi 

dan  lamtoro terhadap produksi susu sapi Sumbawa laktasi IV yang dilepas di lar. 

 Kegunaan Penelitian 

a. Memberikan informasi mengenai produksi susu sapi Sumbawa laktasi IV yang 

dilepas di lar serta diberi pakan dedak padi dan daun lamtoro. 

b. Memberikan informasi dalam memilih bahan pakan untuk menunjang produksi 

susu sapi Sumbawa laktasi IV. 

c. Sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Lar  Desa Penyaring Kecamatan Moyo 

Utara  Kabupaten Sumbawa, selama 3 bulan. 

Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah induk sapi Sumbawa 

laktasi IV sebanyak 9 ekor. 

Alat dan Bahan yang Digunakan 

 Alat Penelitian 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Gelas ukur untuk mengukur produksi air susu 

b. Penampung air susu 
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c. Kain belacu untuk menyaring air susu 

d. Tali untuk mengikat induk  

e. Alat tulis menulis 

f. Ember  

g. Kamera  

 Bahan Penelitian 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pakan dan 

ternak terdiri atas : 

a. Lamtoro (Batang dan Daun) 

b. Dedak padi 

c. Induk sapi Sumbawa  

Rancangan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 

terdiri dari 3 Kelompok Perlakuan pakan yaitu A, B, dan C dan setiap perlakuan  

masing–masing 3 ekor sapi sumbawa laktasi IV.  Data yang terkumpul kemudian  

ditabulasi dan dianalisis sidik ragam apabila berbeda nyata maka dilanjutkan 

dengan uji Duncan (Steel dan Torrie, 1993) 

Adapun  perlakuan sebagai berikut : 

1. A = 3 induk Sapi Sumbawa yang dipelihara di lar 

2. B = 3 induk Sapi Sumbawa yang dipelihara di lar  + 1 kg dedak padi . 

3. C = 3 induk Sapi Sumbawa yang dipelihara di lar  +  1 kg dedak padi +             

1 kg lamtoro. 

Metode Penelitian  

1. Semua sapi penelitian yang digunakan adalah sapi Sumbawa laktasi ke IV yang 

dipelihara di Lar. 

2. Setiap pemerahan, produksi susu diukur dengan menggunakan gelas ukur dan 

dicatat 

3. Setelah pemerahan selesai dedak padi yang sudah ditimbang 1 kg, dicampur 

dengan air serta diberikan pada sapi (B1-B3) dan (C1-C3).  Setelah itu berikan 

lamtoro 1 kg  (C1-C3).  
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4. Peubah yang Diamati 

Peubah utama yang diamati pada penelitian ini adalah jumlah produksi air 

susu akibat pemberian perlakuan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keadaan Umum Daerah Penelitian 

Kecamatan Moyo Utara merupakan salah satu Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Sumbawa, Kecamatan Moyo Utara terdiri atas 6 buah Desa,                 

yaitu: Penyaring, Sebewe, Pungkit, Kukin, Baru Tahan, dan Songkar.  Kecamatan 

Moyo Utara terletak di sebelah timur kota Sumbawa dan berjarak kurang lebih  9  

km dari ibu kota Kabupaten Sumbawa. 

Desa Penyaring terdiri atas 4 Dusun yaitu Dusun Uma Kola, Penyaring A, 

Penyaring B, dan Dusun Omo.  Adapun luas lahan Desa Penyaring adalah    

26.780 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Barat  : Kelurahan Brang Biji dan Kelurahan Uma Sima  

Kecamatan Sumbawa 

Sebelah Utara : Teluk Saleh Kecamatan Labuhan Badas 

Sebelah Timur : Desa Sebewe dan Desa Baru Tahan Kecamatan 

Moyo Utara 

Sebelah Selatan : Desa Poto dan Kelurahan Seketeng Kecamatan 

Moyo Hilir/Sumbawa 

Topografi wilayah daerah ini berbukit-bukit, dataran rendah terletak         

disebelah Utara sampai ke pesisir laut Pulau Moyo yang membentang dari Barat 

sampai ke Timur. 

Desa Penyaring umumnya beriklim tropis, musim hujan dimulai bulan 

Desember  sampai bulan Maret.  Sedangkan musim kemarau antara bulan Juli 

sampai bulan Oktober.  Lamanya bulan basah setahun rata-rata empat bulan, 

lembab dua bulan dan kering dua bulan.  Temperatur rata-rata 27,5 °c dan 

kelembaban rata-rata 76 % (Suhaemi, 2013). 

Luas wilayah Desa Penyaring 26.780 Ha dengan jenis penggunaan lahan 

tercantum dalam Tabel 1 berikut



 

 

Tabel 1. Luas Penggunaan Lahan di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara. 

No Jenis Penggunaan Luas Lahan (Ha) 

1 Tanah Sawah 1192 

2 Tanah Kering 3.160 

3 Tanah Basah 510 

4 Tanah Hutan 50 

5 Tanah Perkebunaan 641 

6 Tanah Keperluan Fasilitas Umum 375 

7 Tanah Keperluan Fasilitas Sosial 10 

Sumber: Profil Desa Penyaring, 2015 

Jumlah penduduk Desa Penyaring sampai dengan tahun 2015 sebanyak 

2848 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1468 jiwa dan penduduk 

perempuan sebanyak 1380 jiwa.  Dari data yang diperoleh rata-rata penduduk di 

Penyaring bermata pencaharian bertani dan berternak. 

Tabel 2. Jumlah Populasi Ternak di Kecamatan Moyo Utara 

No Desa 

Jenis Ternak ( Ekor ) 

Kerbau Sapi 
Sapi 

Sumbawa 
Kuda Kambing  Domba Babi Unggas 

1 Penyaring  346 2553 1603 152 174 42 0 13005 

2 Sebewe 204 1415 26 84 81 0 0 2073 

3 Pungkit 290 1896 291 104 115 0 0 8242 

4 Kuken 425 1186 81 172 112 0 0 1823 

5 Baru Tahan 226 1036 99 44 107 0 0 10282 

6 Songkar 68 777 50 59 92 0 0 534 

Sumber: UPT Produksi dan Kesehatan Hewan Kecamatan Moyo Utara, 2015 

Pemeliharaan ternak masih bersifat tradisional yakni ternak dilepas bebas 

dan mencari makan sendiri di daerah sekitar area Lar.  Setiap peternak 

mempunyai  Lar rata-rata 2-3 Ha, Lar tersebut dipagari dengan perpaduan antara 

kawat dengan tanaman-tanaman seperti banten, gamal, turi, dan lamtoro.  

Peternak disana tidak hanya memelihara  sapi sumbawa  akan tetapi ada ternak-

ternak lain yang mereka pelihara seperti kerbau, kuda, kambing dan lain-lain. 

Pakan yang biasa dikonsumsi sapi Sumbawa di Lar Desa Penyaring    

Moyo Utara sesuai dengan hasil penelitian Dilaga et al.(2001) disitasi oleh          



 

 

Suhaemi (2013), yakni rebu (rumput) gurin, idir, betam, lonto lilin, teki, jahe  dan 

untuk jenis daun-daunan yakni daun boro, ketimis, kelor, kalepas, dan daun kukin. 

Produksi Susu Sapi Sumbawa 

Produksi susu sapi Sumbawa sangat dibutuhkan oleh Masyarakat, karena 

merupakan sumber utama bahan baku pembuatan cemilan khas Sumbawa 

khususnya di Desa Penyaring oleh masyarakat setempat diolah menjadi olahan 

cemilan yang bernilai jual tinggi yaitu: Permen susu, jadi poteng, palopo, dan 

agar-agar.  Produksi susu yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas sangat 

diperlukan oleh Masyarakat. 

Produksi susu sapi Sumbawa selama penelitian mengalami peningkatan 

selain dipengaruhi oleh faktor Genetik, maupun lingkungan (Pakan) seperti yang 

terlihat dalam Tabel 3, di bawah ini. 

Tabel 3.  Produksi Susu Sapi Sumbawa 

No Peubah 
Perlakuan 

A B C 

1 Bobot Badan 284 352 308 

2 Produksi Susu 2.72* 3.58* 7.99* 

Pada Tabel 3, memperlihatkan produksi susu sapi Sumbawa             

berbeda nyata (P< 0,05) artinya bahwa produksi susu sapi Sumbawa meningkat 

yakni dengan produksi rata-rata 2.72 lliter/ekor/hari (A), 3.58 liter/ekor/hari (B) 

dan 7.99 liter/ekor/hari (C).  Kelompok sapi A, B, dan C mempunyai produksi 

yang berbeda ini menunjukan dengan penambahan dedak padi dan lamtoro  akan 

memberikan pengaruh yang baik terhadap produksi susu.  Karena, pakan tersebut 

merupakan sumber energi dan protein.  Hal ini dapat dilihat dari Gambar 1, yang 

menampilkan Grafik rata-rata produksi susu selama penelitian.  

 

Keterangan:  *(p<0,05) Berbeda nyata 

Perlakuan A : Induk Sapi Sumbawa yang dipelihara di lar 

 Perlakuan B : Induk Sapi Sumbawa yang dipelihara di lar + 

1 kg dedak padi 

 Perlakuan C : Induk Sapi Sumbawa yang dipelihara di lar  +  

1 kg dedak padi + 1 kg lamtoro 



 

 

Gambar 1.  Grafik Rata-rata Produksi Susu Sapi Sumbawa 

  

Adanya perbedaan produksi susu sapi Sumbawa dalam Gambar 1, tidak 

terlepas dari ransum.  Pakan sapi perah yang sedang berproduksi susu terdiri dari 

sejumlah hijauan dan konsentrat, peranan hijauan pakan menjadi lebih penting 

karena berpengaruh terhadap kadar lemak susu yang dihasilkan sedangkan 

konsentrat merupakan pakan yang mengandung nutrisi tinggi dengan kadar serat 

kasar yang rendah.  Tingginya produksi susu pada sapi Sumbawa yang diberi 

dedak padi (B), disebabkan karena dengan pemberian pakan konsentrat dapat 

meningkatkan poduksi propionat sehingga suplai glukosapun meningkat dan 

akhirnya meningkatkan produksi laktosa.  Tingginya produksi laktosa mempunyai 

pengaruh osmotik  terhadap air susu yang dapat menyebabkan adanya 

penambahan air ke dalam kanal susu (Hegarty et al., 1996) akibatnya produksi 

susu meningkat (Poland et al.,1970; Bishop dan Murphy, 1972 disitasi         

Dilaga, 1992).  Selain itu sesuai dengan hasil penelitian Dilaga et al.  (2001), sapi 

Sumbawa pada dua bulan menjelang akhir laktasi produksi susunya                     

2,2 ± 0,8 liter/ekor/hari dengan tambahan pakan konsentrat berupa dedak padi  

dan campuran mineral lengkap produksi susu meningkat  50-100 % atau menjadi 

3- 4 liter/ekor/hari. 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa upaya meningkatkan produksi susu 

sapi Sumbawa telah lakukan oleh Dilaga (2007), dengan memperbaiki mutu 

pakan dan diperoleh hasil bahwa, pemberian 0,5 kg dedak halus padi dalam 

ransum mampu meningkatkan rataan produksi susu sapi Sumbawa pada akhir 



 

 

masa laktasi (bulan ke-4) pada pemeliharaan digembalakan di pasture             

(2600 vs 1300) maupun pada pemeliharaan di kandangkan (3200 vs 1300 ml). 

Meningkatnya produksi susu tidak lepas dari peran konsentrat dan legume 

yang diberikan dalam penelitian ini, karena dedak padi  mengandung energi yang 

tinggi dan sedikit serta kasar sehingga mudah tercerna.  Sedangkan legume 

mengandung protein tinggi.  Hal ini terlihat juga  dalam Penelitian penggunaan 

lamtoro dilakukan di luar Negeri yaitu di Hawaii pada padang penggembalaan. 

Perbandingan penggunaan lamtoro dan rumput panicum maximum                   

(rumput benggala) 50:50, dapat meningkatkan produksi susu sapi perah dengan 

kepadatan 6 ekor/ha (Plucknett, 1970). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dengan penambahan dedak padi dan lamtoro dapat meningkatkan produksi 

susu sapi Sumbawa laktasi IV, rata-rata produksi air susu untuk kelompok sapi   

A: 2,72; B:3,58; dan 7,99liter/ekor/hari.  

Saran 

Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan laktasi yang 

berbeda dan ternak yang lebih banyak supaya mendapat data pembanding yang 

lebih banyak agar memperoleh hasil yang lebih baik. 
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