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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Penelitian 

Kediri merupakan sebuah daerah di Provinsi Jawa 

Timur, Kota Kediri memiliki luas wilayah 63,40 km² dengan 

luas wilayah Kabupaten 963,21 km
2 

(BPS, 2016). Kediri 

dikenal dengan potensi daerah diantaranya dari pertanian, 

peternakan, perkebunan dan perikanan. Wilayah Kediri 

terletak pada 111
o
 47" 05" hingga 112

o
 18" 20" Bujur Timur, 

7
o
 36" 12" hingga 8

o
 0" 32" Lintang Selatan, dengan batas 

wilayah berikut:  

 Sebelah Utara Kabupaten Jombang dan Nganjuk 

 Sebelah Selatan Kabupaten Blitar dan Tulungagung 

 Sebelah Timur Kabupaten Malang dan Jombang 

 Sebelah Barat Kabupaten Nganjuk dan Tulungagung 

Daerah Kediri memiliki tingkat potensi curah hujan 

tahunan rata-rata 1886 mm dengan rata-rata suhu 25.8 
o
C 

(BPS, 2014). Hal tersebut tentunya mendukung banyaknya 

vegetasi yang tersedia di daerah tersebut dalam memenuhi 

pakan bagi ternak. Matulesi dan Kastanja (2013) 

mengungkapkan lahan basah dengat tingkat curah hujan > 

1500 mm/tahun berdampak positif bagi ketersediaan tanaman 

pakan seperti rumput gajah (Pennisetrum purpureum), rumput 

benggala (Panicum maximum), rumput beha (Brachiaria 

humidicola), kaliandra (Calliandra calothyrsus), dan lamtoro 

(Leucaena leucocephala).  

Bangsa sapi perah yang digunkan untuk usaha adalah 

bangsa sapi perah PFH. Karakteristik berdasarkan SNI (2012) 

ternak sapi perah PFH adalah sapi hasil persilangan antara 
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bangsa FH dengan bangsa sapi lokal dengan karakteristik 

warna rambut hitam-putih atau hitam-merah. Berdasarkan 

Dinas Peternakan Provinsi (2017) pada tahun 2016 populasi 

ternak sapi perah di Kediri tercatat sejumlah 9.766 ekor. 

Masyarakat di daerah Kediri memilih membudidayakan sapi 

PFH karena mempunyai tingkat produksi yang tinggi. 

Penelitian ini dilaksanakan di CV Karunia Gampengrejo 

Kediri dengan populasi ternak 119 ekor dan peternakan rakyat 

Desa Babadan Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dengan 

populasi ternak 6689 ekor (BPS Kabupaten Kediri, 2015). 

Pakan yang biasa di berikan merupakan hijauan segar berupa 

rumput gajah (Pennisetrum purpureum), rumput benggala 

(Panicum maximum) adapun pakan tambahan yang diberikan 

berupa bekatul dengan penambahan konsentrat namun di Desa 

Babadan beberapa peternak memanfaatkan limbah pertanian 

tanaman nanas (Ananas comosus) sebagai pakan dengan 

pencucian dan pelayuan sebelum dijadikan pakan. 

 

4.2. Hubungan BCS dengan Produksi Susu Sapi PFH 

Hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat 62 ekor 

sapi perah PFH yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok 

ternak. Kelompok pertama adalah sapi PFH pada periode 

laktasi ke-2 berjumlah 10 ekor dengan rata-rata BCS sebesar 

2,70 yang mempunyai rata-rata produksi sebesar 6,75 

liter/ekor/hari, kelompok kedua adalah sapi PFH periode 

laktasi ke-3 berjumlah 17 ekor dengan rata-rata BCS sebesar 

2,87 yang mempunyai rata-rata produksi sebesar 9,04 

liter/ekor/hari, kelompok ketiga adalah sapi PFH periode 

laktasi ke-4 berjumlah 35 ekor dengan rata-rata BCS sebesar 

2,76 yang mempunyai rata-rata produksi sebesar 9,71 

liter/ekor/hari. Mao, Sloniewski, Madsen dan Jensen (2004) 
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kondisi tubuh sapi perah pada masa laktasi akan mengalami 

perubahan sehingga BCS digunakan sebagai metode untuk 

menjaga keseimbangan pada sapi laktasi. Rataan produksi 

susu berdasarkan periode laktasi dan BCS ditampilkan pada 

Tabel 3.  

Tabel 3. Rataan produksi susu (liter/ekor/hari) berdasarkan 

periode laktasi dan BCS 

PL N BCS 
Kat. 

BCS 

PS 

(liter) 
r 

R
2 

(%) 
korelasi 

2 10 
2,70±

0,20 
Sedang 

6,75±

0,20 
0,42 17,3 Cukup 

3 17 
2,87±

0,28 
Sedang 

9,04±

1,93 
0,68 46 Kuat 

4 35 
2,76±

0,30 
Sedang 

9,71±

1,40 
0,31 9,7 Cukup 

Rata-

rata 
- 

2,72±

0,19 
Sedang 

8,37±

1,43 
0,39 15,2 Cukup 

Keterangan:  PL= Periode Laktasi, PS= Produksi suus, n= 

Jumlah data, r= Koefisien korelasi, R
2
= Koefisien determinasi 

Tabel 3 menunjukkan rataan nilai kondisi tubuh 

termasuk dalam kategori sedang pada tiap periode laktasi yang 

berbeda, analisis BCS dan produksi susu di lokasi penelitian 

menunjukkan korelasi antara BCS dan produksi susu sapi PFH 

memiliki nilai positif. Korelasi yang paling rendah pada 

periode laktasi ke-4 dengan nilai 0,31 dan nilai koefisien 

determinasi sebesar 9,7%. Periode laktasi ke-2 menunjukkan 

nilai korelasi yang meningkat nilai 0,42 dengan nilai koefisien 

determinasi sebesar 17,3%. Periode laktasi ke-3 menunjukkan 

nilai korelasi yang tertinggi dengan nilai 0,68 dan nilai 
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koefisien determinasi sebesar 46%. Data penelitian 

menunjukkan data periode laktasi yang meningkat 

menunjukkan peningkatan terhadap rataan produksi susu dan 

BCS.  

Anggraeni (2011) berdasarkan hasil penelitiannya 

produksi susu meningkat pada periode laktasi 3-4, kemudian 

memasuki periode laktasi ke lima dan selebihnya tidak 

memberi hasil lebih baik. Rahayu, Agus dan Susanto (2013) 

sapi dara yang beranak pertama pada umur 24 bulan, produksi 

susunya 75% dari produksi sapi dewasa dan pada umur rata-

rata 3 tahun ditaksir produksinya 85% dari produksi sapi 

dewasa, serta pada umur 4 dan 5 tahun ditaksir produksinya 92 

dan 98%. Umur dewasa sapi perah adalah 6 tahun, sapi yang 

berumur 8 atau 9 tahun tingkat produksinya akan menurun.  

Hasil penelitian menunjukkan rataan BCS sebesar 2,72 

dengan rataan produksi 8,37 liter/ekor/hari dengan nilai 

koefisien korelasi 0,39 dan nilai koefisien determinasi sebesar 

15,2% sehingga nilai rataan BCS memiliki hubungan korelasi 

yang cukup kuat terhadap produksi susu sapi perah PFH. 

Pujiastuti (2016) menjelaskan penilaian kondisi tubuh pada 

ternak sapi perah dibagi menjadi lima skala dengan nilai 1 

kategori ternak sangat kurus, nilai 2 kategori ternak kurus, 

nilai 3 katergori ternak sedang, nilai 4 kategori ternak gemuk 

dan nilai 5 katergori ternak sangat gemuk. Sapi perah periode 

laktasi setidaknya memenuhi skor kondisi tubuh 2,5-3,5. 

Kurva rataan produksi di tampilkan pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Kurva rataan produksi susu sapi perah PFH dan 

BCS berdasarkan periode laktasi 

Gambar 8 menunjukan bahwa nilai produksi paling 

rendah berada pada periode laktasi ke-2 dengan nilai 6,75 

liter/ekor/hari dan rata-rata BCS 2,7. Periode laktasi ke-3 

mengalami peningkatan nilai BCS dan rataan produksi susu 

masi-masing sebesar 2,87 dan produksi susu 9,04 

liter/ekor/hari sedangkan pada periode laktasi ke-4 rataan 

produksi susu meningkat menjadi 9,71 liter/ekor/hari namun 

BCS turun menjadi 2,76. Hasil penelitian menunjukkan 

produksi susu mengalami peningkatan pada setiap periode 

laktasi namun berbeda pada BCS yang mengalami penurunan 

di periode laktasi ke-4. Sukandar, dkk., (2008) menunjukkan 

pada hasil penelitiannya produksi susu mengalami 

peningkatan pada periode laktasi ke-1 hingga ke- >4, berbeda 

dengan BCS yang mengalami penurunan pada periode laktasi 

ke-2 hingga periode laktasi ke- >4. Pasirabu, Firmansyah dan 

Idris, (2015) produksi susu sapi FH dipengaruhi oleh banyak 

faktor antara lain; jumlah pakan, interval pemerahan, sifat 

tetuanya serta menejemen pemeliharaan peternak dalam 
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memberikan kesempatan sapi perah untuk menampilkan 

performan genetiknya (produksi susu). 

Berdasarkan Gambar 8 diketahui bahwa produksi susu 

ikut naik dari periode laktasi ke-2 hingga periode laktasi ke-4, 

pada umumnya produksi susu pada periode laktasi pertama 

memang mempunyai produktivitas susu yang rendah dan akan 

terus meningkat pada periode laktasi selanjutnya hingga umur 

afkir yang berkisar 8-10 tahun. Peningkatan produksi susu 

dikarenakan telah berkembangnya jaringan sel yang terdapat 

dalam ambing. Hadisusanto (2008) menambahkan bahwa 

puncak laktasi dicapai pada periode laktasi ketiga dan keempat 

pada hasil penelitiannya sapi pada periode laktasi I memiliki 

kemampuan menghasilkan rataan produksi susu lebih rendah 

dari periode laktasi II, III dan IV. Adanya perbedaan tersebut 

disebabkan tingkat kebutuhan induk sapi perah yang pertama 

kali melahirkan dan induk sapi perah yang melahirkan lebih 

dari satu kali yang berbeda. Anggraeni (2007) menyatakan 

produksi susu sapi perah perlaktasi akan meningkat terus 

sampai dengan periode laktasi ke-4 atau pada umur 6 tahun, 

apabila sapi perah tersebut di umur 2 tahun telah beranak 

(laktasi pertama) dan setelah itu terjadi penurunan produksi 

susu. 

 

4.3. Hubungan antara Statistik Vital dengan Produksi 

Susu Sapi PFH 

Nilai ukuran statistik vital lingkar dada, panjang badan 

dan tinggi badan sapi perah PFH yang didapat dari lokasi 

penelitian dapat dilihat pada Lampiran 4, 5 dan 6. Nilai rataan 

statistik vital masing-masing secara beruntun yaitu 181 cm; 

151 cm dan 133 cm. SNI (2008) menentukan bahwa 
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persyaratan minimal sapi perah Indonesia adalah umur sapi 

minimal 15 sampai 20 bulan, tinggi pundak (TP) minimal 115 

cm, lingkar dada (LD) minimal 155 cm. Sedangkan panjang 

badan minimal 125 cm, lebar dada 29 cm dan lebar pinggul 36 

cm.  

Secara eksterior sifat fisik pada bagian tubuh tertentu 

yang dimiliki seekor sapi perah menentukan tipe perah. Tipe 

perah yang baik menentukan kapasitas produksi yang 

dihasilkan. Ukuran tubuh sapi perah mempunyai pengaruh 

terhadap produksi susu, sapi-sapi yang memiliki ukuran tubuh 

yang besar berarti memiliki pula ukuran tulang yang panjang 

serta ukuran perut yang besar sehingga seekor ternak dapat 

menampung makanan dengan jumla yang lebih banyak 

dibanding sapi-sapi dengan ukuran tubuh yang kecil. Sapi 

perah produksi tinggi mempunyai kapasitas tubuh panjang dan 

dalam. Wahyu, (2009) kapasitas tubuh menggambarkan 

kapasitas paru-paru dan jantung serta kemampuannya untuk 

menampung bahan pakan yang dibutuhkan untuk produksi 

susu. Yunika, Ari dan Utami (2013) menambahkan hubungan 

bentuk badan seekor ternak tidak selalu mempunyai hubungan 

yang tinggi terhadap produksi susu. Biasanya tingkat keeratan 

yang tinggi ditunjukkan pada volume dan dalam ambing serta 

lingkar dada seekor ternak yang menentukan kemampuan 

konsumsi ternak. Hasil analisa korelasi antara statistik vital 

dengan produksi susu dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Korelasi antara Statistik Vital dengan Produksi Susu 

Sapi Perah PFH 

Parameter N r R
2
(%) 

Hubungan 

Korelasi 

LD-Produksi susu 62 0,36 12,6 Cukup 

PB-Produksi susu 62 0,25 6,5 Cukup 

TB-Produksi susu 62 0,14 2 Sangat Lemah 

Keterangan: n = jumlah data; r = koefisien korelasi; R
2
 = 

koefisien determinasi 

Analisis statistik vital dan produksi susu di lokasi 

penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara statistik vital 

dan produksi susu sapi perah PFH tergolong positif meskipun 

tidak kuat. Korelasi yang cukup kuat ditunjukan oleh ukuran 

lingkar dada dan panjang badan sapi perah PFH yang 

merupakan ukuran eksterior yang menjadi petunjuk atau 

sarana permulaan untuk menilai seekor ternak yang akan 

dipilih. Statistik vital seekor ternak mempunyai keeratan yang 

mempengaruhi produksi susu dengan tingkatan yang berbeda. 

Maylinda dkk., (2010) tingkat keeratan hubungan yang tinggi 

pada produksi sapi perah ditunjukkan pada bagian volume 

ambing, lingkar dada dan lebar dada. Velly, Agus, Wahyu dan 

Dyah (2016) Sapi FH membutuhkan bobot badan yang ideal 

untuk dapat memproduksi susu secara optimal, bobot badan 

dapat diestimasi melalui ukuran tubuh ternak seperti lingkar 

dada, tinggi badan, lebar badan dan panjang badan 
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4.3.1. Hubungan Lingkar Dada dengan Produksi Susu 

Sapi Perah PFH 

Ukuran lingkar dada sapi perah PFH diukur melingkar 

di bagian rongga dada belakang sendi bahu Os.scapulamen 

menggunakan pita ukur dalam satuan cm. Metode ini 

dilakukan untuk mengetahui bentuk tubuh ternak yang ideal 

secara visual. Syawal, dkk., (2013) lingkar dada merupakan 

tampilan bentuk visual ternak yang kenaikan nilainya seiring 

dengan peningkatan bobot badan ternak yang akan berkorelasi 

dengan kebutuhan pokok dan produksi susu dari ternak 

tersebut. Susilorini dan Surjowardojo (2010) menyatakan 

bahwa ukuran tubuh yang dimiliki seekor ternak tidak semua 

mempunyai tingkat keeratan yang tinggi terhadap produksi 

susu. Tingkat keeratan hubungan yang tinggi ditunjukkan pada 

ukuran ambing, lingkar dada, lebar dada, dalam dada dan 

lingkar ambing ambing. 

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis dari hubungan 

antara lingkar dada dan produksi susu sapi perah PFH 

meimiliki nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 12,6% 

artinya nilai tersebut menunjukan lingkar dada memberikan 

kontribusi 12,6% terhadap produksi susu sapi perah PFH, 

sisanya 87,4% di pengaruhi oleh faktor lain. Nilai keeratan 

atau koefisien korelasi (r) sebesar 0,36 yang artinya hubungan 

antara lingkar dada dan produksi susu sapi perah PFH 

memiliki tingkat keeratan yang cukup kuat. Hal tersebut 

menunjukan bahwa produksi susu mengalami kenaikan seiring 

dengan peningkatan ukuran lingkar dada. Lingkar dada 

memang dapat memberikan gambaran tentang kondisi seekor 

ternak terutama dalam hal penaksiran ukuran bobot badan. 

Perhitungan antara lingkar dada dan produksi susu dapat 
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dilihat pada Lampiran 4. Aunurohman dan Djatmiko (2011) 

lingkar dada pada sapi perah dapat digunakan sebagai penduga 

produksi susu. Cannas (2004) menyatakan ternak yang 

mempunyai bobot badan yang besar, proporsi penggunaan 

energi untuk hidup pokok menjadi lebih sedikit sehingga 

kelebihan energi dapat digunakan untuk memproduksi susu. 

Parameter lingkar dada pada sapi perah menunjukan 

korelasi yang positif terhadap produksi susu sapi perah PFH. 

Lingkar dada juga erat kaitannya dengan bobot badan, berat 

dari seekor ternak tersebut berhubungan positif dan tinggi 

terhadap produksi susu. Kemampuan produksi seekor ternak 

akan dicapai maksimal apabila kebutuhan nutrisi untuk hidup 

pokok telah terpenuhi. Semakin besar selisih antara kebutuhan 

hidup pokok dengan nutrisi yang masuk kedalam tubuh, maka 

produksi yang dihasilkan akan semakin mendekati potensi 

genetiknya. Taofik dan Depison (2008) lingkar dada dan 

ambing adalah performans ternak yang dapat digunakan 

sebagai faktor penduga untuk menentukan mutu genetik. 

Ukuran lingkar dada selain menggambarkan bobot badan juga 

menunjukkan ukuran alat pencernaanya, semakin besar ukuran 

seekor ternak kemampuan mengkonsumsi pakan juga semakin 

besar dan asupan nutrisi yang diperoleh untuk memproduksi 

susu juga semakin meningkat. Permadi dan Aryanto (2011) 

menyatakan adanya hubungan antara lingkar dada dan 

produksi susu karena dapat menggambarkan kapasitas perut 

seekor ternak. Ukuran perut sangat penting dalam 

menunjukkan besarnya daya tampung pakan berupa hijauan 

sebagai persekusor lemak susu. 
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4.3.2. Hubungan antara Panjang Badan dengan Produksi 

Susu Sapi Perah PFH 

Panjang badan adalah jarak anatara tepi depan sendi 

bahu (Tuberositas lateralis os humerus) dan tepi belakang 

bungkul tulang duduk (tuber ischiadicum), diukur dari garis 

tegak tuberositas lateralis dari humerus (depan sendi bahu) 

sampai dengan tuber ischium (tepi belakang bungkul tulang 

duduk). Syawal, dkk., (2013) panjang badan diukur dengan 

cara menarik garis horisontal dari tepi depan sendi bahu 

sampai tepi bungkul tulang duduk, sendi bahu humerus sampai 

tulang duduk tuber ischia dengan menggunakan tongkat ukur 

satuan dalam cm. Agil, dkk., (2016) panjang badan diukur dari 

jarak lurus tepi depan luar tulang scapula benjolan tulang tapis 

(tulang duduk/ischiu) menggunakan mistar ukur dengan satuan 

(cm). 

Tabel 4 menunjukkan hasil analisis dari hubungan 

antara panjang badan dan produksi susu memiliki nilai 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar 6,5% yang berarti nilai 

tersebut menunjukkan bahwa panjang badan memberikan 

pengaruh 6,5% terhadap produksi susu sapi perah PFH sedang 

sisanya 93,5% dipengaruhi oleh faktor lain, walaupun 

hubungan antara panjang badan dan produksi susu tidak 

berpengaruh nyata. Hubungan keeratan antara panjang badan 

dan produksi susu mempunyai nilai koefisien (r) sebesar 0,25 

yang berarti panjang badan memiliki nilai keeratan yang 

cukup terhadap produksi susu. Perhitungan antara panjang 

badan dan produksi susu dilihat pada Lampiran 5. Hal ini 

menunjukkan hubungan antara panjang badan dengan 

produksi susu tidak berbeda nyata.  



39 
 

Panjang badan erat kaitannya dengan pendugaan bobot 

badan ternak sapi, sedangkan ukuran ternak sendiri 

menunjukkan kemampuan seekor ternak dalam menampilkan 

kemampuannya dalam berproduksi. Cannas (2004) 

menyatakan ternak yang mempunyai bobot badan yang besar, 

proporsi penggunaan energi untuk hidup pokok menjadi lebih 

sedikit sehingga kelebihan energi dapat digunakan untuk 

memproduksi susu. Hal tersebut berbeda dengan pendapat 

Maylinda dan Basori (2004) yang menyatakan statistik vital 

pada ternak tidak seluruhnya mempunyai pengaruh yang tinggi 

terhadap produksi susu. Agustina dkk., (2015) menyatakan 

pengaruh produksi susu yang tinggi hanya ditunjukkan pada 

volume ambing, lingkar dada dan lebar dada. Produksi susu 

dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan interaksi 

keduanya. Musim, curah hujan, hari hujan, temperatur, 

kelembaban, tahun pemeliharaan dan peternakan juga 

merupakan faktor lingkungan yang banyak mempengaruhi 

performan produksi susu. Hal tersebut diduga karena tinggi 

badan tidak menggambarkan besarnya alat pencernaan yang 

ada di dalam tubuh ternak. Permadi dan Aryanto (2011) 

menyatakan adanya hubungan antara lingkar dada dan 

produksi susu karena ukuran lingkar dada menggambarkan 

kapasitas perut seekor ternak. Ukuran perut sangat penting 

kaitannya karena menunjukkan kemampuan daya tampung 

pakan seekor sapi perah yang berupa hijauan sebagai 

persekursor lemak susu. 
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4.3.3. Hubungan antara Tinggi badan dan Produksi Susu 

Sapi Perah PFH 

Nilai tinggi badan suatu ternak biasanya didapat dengan 

cara melakukan pengukuran menggunakan tongkat ukur 

ataupun pita ukur dengan satuan (cm) dari puncak tertinggi 

badan seekor ternak hingga kaki ataupun menyentuh lantai. 

Agil, dkk., (2016) menyatakan pengukuran tinggi badan 

diukur dari jarak tertinggi pundak sampai tanah dengan 

menggunakan alat mistar ukur dalam satuan cm. Pengukuran 

tinggi badan suatu ternak dilakukan pada kondisi alas atau 

pinjakan yang datar sehinggi dapat diperoleh keakuratan 

pengukuran tinggi badan sapi perah. Permadi dan Aryanto 

(2011) pengukuran tinggi badan dilakukan dengan mengukur 

jarak tertinggi pundak sampai tanah, dikarenakan keadaan alas 

kendang ataupun lantai sengaja dibuat sedikit miring 

hendaknya pengukuran dilakukan pada tanah yang datar. 

Tabel 4 menunjukkan analisis antara tinggi badan 

dengan produksi susu sapi perah yang di dapat dari dilokasi 

penelitian diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 

2% yang artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa panjang 

badan memberikan kontribusi sebesar 2% terhadap produksi 

susu sisanya 98% dipengaruhi olek faktor-faktor lain. 

Hubungan antara tinggi badan dengan produksi susu 

mempunyai nilai koefisiensi korelasi (r) sebesar 0,144 yang 

berarti tinggi badan memiliki pengaruh yang rendah terhadap 

produksi susu. Peningkatan tinggi badan tidak diikuti dengan 

naiknya produksi susu sapi perah PFH. Perhitungan hubungan 

antara tinggi badan dan produksi susu di tampilkan pada 

Lampiran 6. Diduga hal ini dakarenakan hubungan antara 

tinggi badan dan produksi susu tidak berhubungan erat 
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sehingga tinggi badan tidak berpengaruh nyata terhadap 

produksi susu. Permadi dan Aryanto (2011) menyatakan 

adanya hubungan antara lingkar dada dan produksi susu 

karena ukuran lingkar dada menggambarkan kapasitas perut 

seekor ternak.  

Ukuran perut sangat penting kaitannya karena 

menunjukkan kemampuan daya tampung pakan seekor sapi 

perah yang berupa hijauan sebagai persekursor lemak susu. 

Agustina dkk., (2015) pengaruh produksi susu yang tinggi 

hanya ditunjukkan pada volume ambing, lingkar dada dan 

lebar dada. Produksi susu dipengaruhi oleh faktor genetik, 

lingkungan, dan interaksi keduanya. Musim, curah hujan, hari 

hujan, temperatur, kelembaban, tahun pemeliharaan dan 

peternakan juga merupakan faktor lingkungan yang banyak 

mempengaruhi performan produksi susu. 


