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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gambaran Umum Sapi Perah 

Ternak merupakan hewan yang sengaja dipelihara, 

dikembangkan dan diawasi perkembangannya untuk 

kepentingan kebutuhan manusia. Sapi adalah salah satu ternak 

yang dijadikan sumber daging, susu, tenaga dan kebutuhan 

lain. Sapi berasal dari family Bovide, seperti halnya bison, 

banteng dan kerbau (Bubalus), kerbau Afrika (Syncherus) dan 

anoa (Pradana, 2013). Sapi jenis Fries Holland dikenal di 

Amerika dengan sebutan Holstein, dan di negara-negara lain 

ada pula yang menyebut Friesien. Tetapi di Indonesia sapi ini 

popular dengan sebutan FH. Sapi FH menduduki populasi 

terbesar, bahkan hampir di seluruh 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 yang terbesar diantara bangsa-bangsa sapi perah 

yang lain (Himam, 2008). Berdasarkan kajian BPS (2016) 

terhitung jumlah seluruh populasi di Indonesia sebesar 

533.860 ekor ternak sapi pera PFH. 

Sapi Fries Holland merupakan salah satu rumpun sapi 

perah yang dikenal mempunyai kemampuan produksi susu dan 

reproduksi tinggi di daerah beriklim sedang. Prestasi tersebut 

dapat dipertahankan apabila pemeliharaan di daerah tropis 

Indonesia dilakukan pada daerah pegunungan yang memiliki 

suhu dan kelembaban udara dalam kisaran kenyamanannya 

untuk berproduksi, yakni dengan suhu sekitar 18,3 ssmpai 21,1 

°C dengan kelembaban udara diatas 55% (Diwyanto, Rusdiana 

dan Wibowo, 2010).Sapi perah FH awalnya berasal dari 

negera beriklim temperate, kini menyebar ke seluruh dunia 
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termasuk Indonesia (Tanjungsari) yang beriklim tropis. 

Walaupun secara genetik sapi FH sangat unggul di negeri 

asalnya, namun apabila dipelihara pada wilayah beriklim serta 

kondisi sosial budaya yang berbeda maka keunggulan tersebut 

berbeda pula dalam hal produksi susu yang dihasilkan. 

Fenomena seperti ini dikenal dengan mekanisme interaksi 

antara faktor genetik dengan lingkungan (Dudi, 2006). 

Sapi PFH merupakan hasil persilangan antara sapi FH 

dengan sapi setempat atau lokal yang ada di Indonesia 

(Mukhtar, 2006). Sapi PFH merupakan sapi perah hasil 

keturunan dari induk FH baik yang dikawinkan secara alamiah 

maupun Inseminasi Buatan (IB) dengan FH murni. 

Keunggulan dari sapi PFH diantaranya lebih tahan panas 

daripada sapi FH dan mudah menyesuaikan pada iklim tropis 

dengan tidak mengurangi produksi susu maksimal. Oleh 

karena itu sapi PFH merupakan sapi yang paling cocok untuk 

dibudidayakan di Indonesia (Ratnawati, 2010). Secara garis 

besar karakteristik sapi FH yaitu warna tubuhnya hitam belang 

putih dengan pembatas yang jelas terdapat warna putih 

berbentuk segi tiga di dahi dengan kepala panjang, sebagian 

kecil saja berwarna putih atau hitam seluruhnya rambut ekor 

berwarna putih, pada saat dewasa bobot badannya bisa 

mencapai ±700 kg, merupakan bangsa sapi perah berbadan 

besar dengan produksi mencapai 3.660 liter/laktasi dengan 

kadar lemak 3,7% (Prasetyo, 2013). 

 

2.2 Performan Sapi Perah 

Performan sapi merupakan penampilan eksterior yang 

diukur dari konformasi tubuh yang ideal sesuai dengan jenis 

bangsanya dan bagus ukuran tubuhnya yang meliputi: lingkar 

dada, panjang badan, tinggi gumba, tinggi pinggul, bobot 
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badan serta sistem mamae yang berimbang (Nugraha, dkk., 

2015) tinggi pundak, panjang badan dan lingkar dada 

merupakan parameter yang sering digunakan untuk 

membandingkan performan ternak. Ukuran tubuh sering 

digunakan untuk mempelajari karakter fenotipik ternak yang 

mencerminkan pertumbuhan kerangka tulang dan pertambahan 

berat badan (Praharini, 2009). 

Penampilan sapi FH yang berkualitas mempunyai sifat 

kuantitatif yang nampak dan berkaitan dengan kemampuan 

produksi, terutama dalam menghasilkan susu dan bibit yang 

baik. Sifat kuantitatif yang dijadikan parameter pengukuran 

sapi perah adalah bobot badan, tinggi pundak, lingkar dada 

dan keadaan sistem mamae yang seimbang (Permadi dan 

Aryanto, 2011) penampilan eksterior ternak merupakan sarana 

permulaan untuk menilai seekor ternak yang akan dipelihara. 

Membandingan penampilan tubuh suatu ternak harus 

memperhatikan penampilan tubuh dengan membandingkan 

bentuk maupun letak bagian luar diantaranya; bentuk kepala, 

panjang badan, tinggi gumba, tinggi dan lebar pinggul, lingkar 

perut, diameter dan tinggi ambing serta panjang kaki depan 

dan belakang yang serasi (Sitanggang, 2009). 

(SNI, 2014) menentukan persyaratan khusus yang 

dimiliki sapi terdiri dari standar kualitatif yakni sapi perah 

PFH mempunyai warna hitam putih atau merah putih dan tidak 

bertanduk (dehorning) sebagaimana Gambar 2. Persyaratan 

kuantitatif sapi perah PFH tercantum dalam Tabel 1. 
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(a)            (b) 

Gambar 2. Sapi perah PFH (a) West Friesland crossbred (b) 

North Holland crossbred 

Tabel 1. Persyaratan kuantitatif sapi perah PFH 

Umur 

(bulan) 
Parameter Satuan Persyaratan 

15-18 

Lingkar dada cm ≥155 

Tinggi pundak cm ≥121 

Panjang badan cm ≥123 

Bobot badan kg ≥300 

Kemampuan sekor ternak dapat diperkirakan melalui 

ukuran tubuh yang dimiliki sehingga dapat dijadikan acuan 

dalam memilih calon ternak guna mendapatkkan nilai produksi 

yang tinggi dalam usaha ternak perah. Adapun penampilan 

yang dijadikan indikator dalam memilih calon ternak adalah 

ukuran tubuh yang meliputi; lingkar dada, lebar dada dan 

dalam dada ukuran tubuh tersebut diduga berhubungan positif 

terhadap intake pakan yang mendukung ternak dalam 

memenuhi kebutuhan hidup dan berproduksi (Agil, 

Budimulyati dan Indrijani, 2016). 

 

 

 



12 
 

2.3 Body Condition Score (BCS) 

Suatu sistem penilaian secara umum yang telah 

dikembangkan untuk menduga rataan kondisi sapi dalam suatu 

pemeliharaan adalah skor kondisi tubuh (Encinias dan Lardy, 

2000). BCS adalah nilai kondisi tubuh ternak yang didapat 

dari kenampakan visual timbunan lemak pada tubuh dibawah 

kulit sekitar tulang punggung, pakal ekor, tulang rusuk ooodan 

pinggul. BCS digunakan untuk memperkirakan status energi 

pada ternak (Hayati, Yuniardi dan Gozali, 2002). Anglart 

(2010) kondisi skor pada ternak menjadi indikator dasar 

penilaian terhadap pertumbuhan ternak dan kemampuan 

produksi yang dimiliki oleh seekor ternak. Nilai skor ternak 

sapi perah diukur dengan skala 1-5, nilai skor kondisi yang 

kecil menunjukkan kondisi ternak yang kurus dan semakin 

besar nilai skor kondisi maka ternak dapat dikatakan gemuk. 

BCS digunakan untuk mengevaluasi manajemen pemberian 

pakan, menilai status kesehatan individu ternak dan 

membangun kondisi ternak pada waktu manajemen ternak 

yang rutin dan menjadi alaoot praktis yang penting dalam 

menilai kondisi tubuh ternak (Aditya, 2015).  

Awaluddin dan Panjaitan (2010) penilaian dilakukan 

dengan cara pengamatan dan perabaan pada gambaran umum 

sapi perah yang tidak terlepas dari kerangka tubuh sapi perah 

yang berbentuk segi tiga, bentuk ambing yang simetris dan 

besar serta terbebas penyakit. Penilaian BCS dipusatkan pada 

deposit lemak pada bagian tubuh ternak yang dapat dilihat 

pada Gambar 3. yaitu pada bagian punggung (short ribs) dan 

seperempat bagian belakang, seperti pada bagian tuber coxae 

(hooooks), antara tuber coxae dan tuber ischiadicus (pins), 

antara tuber coxae kanan dan kiri (thurl), dan pangkal ekor ke 

tuberischiadicus (tail head ligament).  
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Gambar 3. Bagian-bagian yang digunakan dalam penilaian 

BCS 

Kellog (2010) penilaian BCS dilakukan dengan cara 

sederhana melalui perabaan (palpasi) diarea punggung, rusuk, 

pinggul dan pangkal ekor dengan skala 1-5 dan kriteria 

sebagai berikut ; Skor tubuh 1 (sangat kurus) tonjolan tulang 

belakang, tulang rusuk, tulang pinggul dan pangkal ekor 

nampak jelas. ; Skor tubuh 2 (kurus) tonjolan tulang masih 

nampak namun lebih baik dibandingkan skor tubuh 1. ; Skor 

tubuh 3 (sedang) Tonjolan tulang sudah tidak nampak pada 

bagian punggung dan rusuk namun masih terlihatnya tonjolan 

pada tulang pinggul ditambah sedikit perlemakan. ; Skor tubuh 

4 (Baik) Tonjolan tulang sudah tidak terlihat, perlemakan 

sudah nampak terlihat pada seluruh bagian tubuh ternak dan 

kurang pada pangkal ekor. ; Skor 5 (Gemuk) Kerangka tubuh 

dan pertulangan tidak terlihat dan tulang pangkal ekor sudah 

berlemak. Nilai BCS dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. BCS With Dairy Cattle University of Arkansas 

(Kellogg, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 Tidak 

terdapat 

gumpalan 

lemak pada 

area pins. 

 Pins dan 

hooks 

membentuk 

sudut. 

 

 Paha lebih 

menonjol 

pada area 

pins. 

 Hooks 

membulat 

 

 

 

 

 

 

 

 Sacral 

ligamen dan 

pangkal ekor 

nampak. 

 Pangkal ekor 

terlihat 

samar-samar. 

 Pangkal 

ekor tidak 

nampak. 

 Thurl 

nyaris 

datar tidak 

bersudut. 

 

Body Condition Score > 4,25 – 5  

 Bagian-bagian menonjol (Thurl, tip, sacral ligamen, 

hooks, pins dan pangkal ekor) tidak terlihat 

 Konformasi tubuh ternak membulat 
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Sukandar, Purwanto dan Anggraeni (2008) Berdasarkan 

hasil penelitiannya rataan BCS sapi perah periode laktasi 

menurun mulai dari bulan laktasi ke-1 sampai bulan laktasi ke-

3 kemudian rataan BCS kembali meningkat sampai bulan 

laktasi ke-10. Hal ini dikarenakan sapi pada periode laktasi 

menggunakan cadangan lemak yang terdapat pada tubuhnya 

sebagai sumber energi atau energi tambahan dalam 

memproduksi susu sepanjang periode laktasinya. Pujiastuti, 

(2016) penilaian BCS pada sapi perah dirancang untuk 

menaksir kondisi induk selama siklus produksi. Skor 0-5 

diberikan atas dasar lemak yang dapat didasarkan pada daerah 

pelvis dan sacralis. Skor 0 menggambarkan sapi yang sangat 

kurus, skor 5 untuk sapi yang sangat gemuk. Secara umum 

telah disetujui bahwa induk sapi perah mempunyai rata-rata 

BCS antara 2,5-3,5. 

 

2.4 Statistik Vital 

Statistik vital merupakan ukuran tubuh yang bermanfaat 

untuk mengetahui karakteristik ternak dengan mengukur 

bagian tubuh ternak, meliputi lingkar dada, panjang badan dan 

tinggi badan. Statistik vital seekor ternak merupakan faktor 

yang berkaitan erat dengan penampilan BCS dan produksi 

seekor ternak dalam menentukan kualitas sapi (Nugraha, dkk., 

2015). Dimensi ukuran statistik vital pada ternak dapat 

digunakan untuk menggambarkan sifat fenotip yang dapat 

diwariskan pada keturunannya, sehingga menjadi tolak ukur 

dalam memilih seekor ternak (Pintaka, Sumadi dan Hartatik, 

2014).  

Trifena, Budisastria dan Hartatik (2011) Sifat kuantitatif 

yang ditunjukkan pada ukuran statistik vital lingkar dada 

merupakan salah satu parameter untuk mengetahui pola 
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pertumbuhan sapi, karena tulang kerangka yang membentuk 

lingkar dada berkembang dan tumbuh sejalan dengan 

bertambahnya bobot badan selama ternak mengalami 

pertumbuhan. Tridariyanti (2013) penentuan statistik vital 

menentukan dalam menilai seekor ternak sebagai proses 

seleksi. Dalam pemilihan bibit biasanya menggunakan statistik 

vital dan umur ternak sebagai kriterianya. Performan suatu 

individu ternak yang nampak dari luar dibedakan berdasarkan 

sifat kualitatif (tidak terukur) dan sifat kuantitatif (terukur). 

Statistik vital yang meliputi ukuran-ukuran tubuh ternak 

seperti lingkar dada, panjang badan dan dalam dada 

merupakan ukuran tubuh yang penting dan berguna dalam 

mengetahui tipe-tipe sapi perah. Tipe sapi perah baik 

menunjukkan kemampuan produksi sapi susu tinggi. 

Permadi dan Aryanto (2011) metode pengukuran tubuh 

sapi perah dilakukan dengan pengamatan langsung dilakukan 

pada posisi sapi berdiri sempurna di atas keempat kaki pada 

lantai atau permukaan yang rata. Cara pengukuran dilihat pada 

Gambar 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Metode pengukuran statistik vital (PB, LD dan TB) 

 

A) Panjang badan diukur dengan cara menarik garis horisontal 

dari tepi depan sendi bahu sampai tepi bungkul tulang duduk. 

B) Lingkar dada diukur mengikuti lingkaran dada atau tubuh 
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tepat di belakang bahu melewati gumba. C) Tinggi badan 

dilakukan dengan mengukur jarak tertinggi pundak sampai 

tanah. 

Syawal, Priyo dan Galih (2013) metode pengukuran 

untuk mengukur statistik vital dilakukan sebagai berikut ini:  

1. Tinggi badan (TB) diukur dari permukaan tanah sampai 

titik tertinggi pundak dengan menggunakan tongkat ukur 

satuan dalam cm. Cara pengukuran dilihat pada Gambar 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Cara pengukuran tinggi badan (TB) sapi. 

2. Panjang badan (PB) diukur dari sendi bahu humerus sampai 

tulang duduk tuber ischia dengan menggunakan tongkat 

ukur satuan dalam cm. Cara pengukuran dilihat pada 

Gambar 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Cara pengukuran panjang badan (PB) sapi 
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Lingkar dada (LD) diukur melingkar rongga dada di belakang 

sendi bahuOs.scapulamen menggunakan pita ukur dalam 

satuan cm. Cara pengukuran dilihat pada Gambar 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Cara pengukuran lingkar dada (LD) sapi 

 

Villian, Bambang dan Harjanti (2016) berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukannya korelasi antara lingkar 

dada dengan rata-rata produksi susu sapi FH mununjukkan 

hubungan yang tidak nyata, puncak produksi bukan dimiliki 

oleh ternak dengan ukuran lingkar dada 220 cm melainkan 

pada ternak dengan lingkar dada 182 cm. Menurut penelitian 

yang dilakukan Djatmiko dan Aunurohman (2002) ukuran 

linier tubuh terhadap produksi susu satu periode laktasi sapi 

perah Fries Holland setelah dilakukan analisis dan diperoleh 

garis regresi dengan hasil sangat nyata. Sehingga dapat 

digunakan sebagai penduga jumlah produksi susu pada sapi 

perah Fries Holland.  

 

2.5 Produksi Susu Sapi Perah 

Sapi perah yang paling banyak dikembangkan di 

Indonesia adalah sapi perah FH. Sapi perah jenis FH yang 

dikembangkan di Indonesia biasanya merupakan sapi yang 

diimpor dari negara sub tropis seperti Australia. Performa 
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produksi dari seekor sapi perah dapat dilihat dari produksi 

susu, lama laktasi, puncak laktasi, dan lama kering. Setiap sapi 

perah memiliki nilai yang berbeda dalam hal tersebut, 

sehingga perlu adanya sebuah pencatatan untuk dijadikan 

pedoman yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam seleksi sapi perah yang memiliki 

produktivitas tinggi (Taufiq, 2015). Secara fisiologis, produksi 

susu merupakan sejumlah air susu yang disekresikan kelenjar 

ambing seekor induk. Produksi susu merupakan ukuran utama 

dalam sistem produksi usaha peternakan sapi perah (Sukandar, 

dkk., 2008). 

Performan produksi susu akan bergantung kepada faktor 

genetik dan faktor lingkungan yang mencakup aspek 

reproduksi, pakan dan tatalaksana yang baik. Kedua faktor 

tersebut saling menunjang satu dengan yang lain, oleh karena 

itu usaha perbaikan perlu dilakukan secara sinergi (Makin, 

2012) produksi sapi perah dipengaruhi oleh faktor genetik, 

lingkungan, dan interaksi genetik dan lingkungan. Faktor 

genetik berpengaruh sebesar 30 % dan lingkungan 70 % 

terhadap produksisusu sapi perah. Faktor genetik menyatakan 

kemampuan seekor ternak dan faktor lingkungan menyatakan 

kesempatan seekor ternak dalam menampilkan 

kemampuannya (Anggraeni, 2003). 

Loker (2010) pengaruh genetik pada produksi susu sapi 

perah berhubungan dengan nilai BCS didalam penelitiannya 

menunjukkan penurunan produksi susu pada saat masa kering 

akan diikuti dengan naiknya BCS. Nilai kondisi tubuh ternak 

pada masa produksi harus dijaga pada keadaan 2,74-3,25 

kemudian nilai kondisi tubuh ternak dinaikkan pada masa 

kering untuk mempersiapkkan pada periodi produksi 

selanjutnya. Purwanto, Sudewo, dan Utami (2013) 
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berdasarkan hasil penelitiannya hubungan produksi susu 

dengan BCS memberikan sumbangan sebesar 20,47 % 

terhadap variasi produksi susu. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa bobot lahir dan BCS periode kering secara bersama-

sama memberikan tingkat keeretan hubungan yang relatif 

kecil. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa bobot lahir dan 

BCS periode kering relative kecil hubungannya dalam 

menentukan variasi produksi susu. Menurutnya produksi susu 

dipengaruhi oleh kemampuan sapi untuk berproduksi, pakan 

yang diberikan, dan manajemen yang dilakukan peternak. 

Tridariyanti (2013) penampilan eksterior pada ternak di 

bagian tertentu juga menunjukkan keeratan. Hubungan ukuran 

tubuh ternak seperti lingkar dada, panjang badan dan dalam 

dada merupakan ukuran tubuh yang penting dan berguna 

dalam mengetahui tipe-tipe sapi perah. Tipe sapi perah baik 

menunjukkan kemampuan produksi sapi susu tinggi. Firdha, 

Makin, dan Dwi (2015) peningkatan produksi susu diupayakan 

dengan meningkatkan mutu genetik sapi perah dan perbaikan 

faktor lingkungan. Kemampuan produksi susu seekor sapi 

betina dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Umur, 

bobot badan dan ukuran tubuh secara bersamaan dan tersendiri 

berpengaruh terhadap produksi susu yang dihasilkan. Ternak 

yang memiliki bobot badan dan ukuran tubuh besar pada umur 

tertentu akan dapat mengkonsumsi pakan yang tinggi, 

sehingga dapat menghasilkan produksi susu yang tinggi.  

Hayati, Yuniardi dan Gozali (2002) periode laktasi 

adalah masa sapi sedang berproduksi. Sapi mulai berproduksi 

setelah melahirkan anak. Kira-kira setengah jam setelah 

melahirkan, produksi susu sudah keluar. Saat itulah disebut 

masa laktasi dimulai, namun sampai dengan 4-5 hari pertama 

produksi susu tersebut masih berupa colustrum yang 
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dikonsumsi khusus untuk pedet. Periode laktasi dimulai sejak 

sapi berproduksi sampai masa kering tiba, masa laktasi 

berlangsung selama 10 bulan atau kurang lebih 305 hari, 

setelah dikurangi hari-hari untuk berproduksi kolostrum. 

Firman (2010) menyatakan umur kelahiran sapi PFH yang 

ideal adalah sapi dengan umur 2-3 tahun karena telah 

mencapai dewasa kelamin dan bobot badan diharapkan sudah 

mencapai 300kg namun produksi susu yang dihasilkan akan 

rendah yang dikarenakan sapi muda belum mampu memlihara 

kebuntingan dengan baik. 


