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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang 

Industri peternakan sapi perah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini di 
lihat dengan banyaknya penduduk Indonesia yang memelihara sapi perah. Sapi perah yang paling 
banyak dipelihara di Indonesia adalah sapi Friesien Holstein (FH) yang berasal dari Belanda, 
umumnya sapi FH banyak di silangkan dengan sapi lokal Indonesia, sehingga biasa di sebut sapi 
Peranakan Friesien Holstein (PFH), sapi ini mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya yaitu 
jinak, produktivitas susu yang tinggi dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan. 

Umur sapi perah saat beranak pertama atau laktasi pertama menentukan jumlah produksi susu 
yang dihasilkan pada periode laktasi selanjutnya, begitu juga jumlah produksi susu selama sapi 
perah tersebut hidup. Pada hari pertama beranak sapi akan mengeluarkan air susu yang di sebut 
kolostrum, air susu tersebut berwarna kekuning- kuningan, lebih kental dari pada air susu normal, 
dan keluar dari ambing induk pada hari pertama sampai hari ke empat. Kolostrum sangat penting 
bagi setiap pedet yang baru dilahirkan karena di dalam kolostrum selain mengandung sumber 
nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral, tetapi juga mengandung zat 
kekebalan tubuh (Belli, 2009). 

Pedet yang baru lahir akan diberikan antibodi oleh induk sapi perah melalui kolostrum, 
kolostrum memiliki kandungan antibodi untuk melindunginya dari gangguan dan penyakit. Zat 
antibodi utama yang terkandung dalam kolostrum adalah immunoglobulin (Ig). Konsumsi 
kolostrum sedini mungkin dapat memenuhi kebutuhan nutrisi (protein, karbohidrat, lemak, 
vitamin, mineral), untuk pertumbuhan normal dan perkembangan morfologi dan fungsional saluran 
gastro-intestinal sehingga dapat beradaptasi bila terjadi perubahan mendadak dari nutrisi induknya 
ke fetal setelah terjadi kelahiran (Blum, 2006). Peristiwa fisiologis dari seluruh proses tersebut 
diatur oleh peptida, growth factor, hormone dan lainnya dalam kolostrum (Playford, Macdonald 
and Johnson, 2000). Kolostrum diberikan satu sampai lima jam setelah kelahiran anak sapi dan 
dipastikan dalam keadaan baik. Karena itu konsumsi kolostrum pada jam pertama setelah lahir 
sangat penting agar anak sapi mendapat imunoglobulin untuk meningkatkan daya tahan tubuh 
terhadap mikroba patogen, yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, pernafasan dan 
gangguan lain pada periode postnatal (Floren, Chinenye, Elfstrand, Hagman and Ihse, 2006).  

 Body Condition Score (BCS) merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat 
produksi susu sapi perah, penerapan BCS pada sapi perah dapat digunakan secara praktis untuk 
menduga cadangan energi dari lemak tubuh untuk melahirkan maupun produksi susu, semakin 
ideal atau tepat nilai BCS sapi perah pada tiap periode hidupnya akan berpengaruh terhadap 
produksi susu sapi perah. Menurut Phillips (2001) menyatakan bahwa pemberian pakan nutrisi 
tinggi selama periode kering mempersiapkan sapi untuk berproduksi tinggi, yaitu dengan 

membantu sapi dalam pembentukan cadangan tubuh yang dapat digunakan pada awal laktasi saat 
nutrisi yang dibutuhkan untuk produksi susu melebihi dari nutrisi pakan yang dikonsumsi.   Hal ini 
diasumsikan juga terhadap kualitas kolostrum. Nilai BCS sapi perah yang ideal pada saat periode 
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bunting dan menjelang kelahiran diasumsikan akan berpengaruh juga pada kualitas kolostrum yang 
dihasilkan induk untuk menyusui anaknya. Score ideal BCS sapi perah pada masa kering dan 
prepartum adalah 2,5 – 3, pada angka ini ternak berada dalam kondisi tubuh yang fit. Penambahan 
ataupun pengurangan score BCS pada sapi perah dapat memberikan arti pada berat badan ternak. 

Kegagalan mempertahankan kondisi tubuh yang baik atau terjadi perubahan BCS yang cepat 
selama awal kebuntingan menunjukkan adanya masalah kesehatan atau manajemen pemberian 
pakan. Sebaiknya BCS selalu dipantau terutama pada saat akan dikawinkan, saat pemeriksaan 
kebuntingan, setelah melahirkan, akhir laktasi dan pada saat pengeringan (Rodenburg, 2004). 

Kolostrum pertama harus sudah diberikan kepada anak sapi perah pedet dalam waktu 1 jam 
pertama sesudah lahir. Apabila dalam 1 jam pertama pedet belum mendapat kolostrum maka 
peternak harus memaksa pedet sapi perah minum kolostrum dengan cara dibantu dengan 
memasukkan jari yang berlumur kolostrum ke dalam mulut pedet dan menuntunnya kedalam 
kolostrum yang disediakan di ember. Proses dimana induk sapi memberikan imunoglobulin kepada 
anak sapi melalui kolostrum disebut transfer imunitas pasif, Fase kritis dalam kehidupan anak sapi 
baru lahir ini hanya berlangsung selama 1 – 2 hari, sehingga kegagalan transfer pasif ini akan 
meningkatkan morbiditas dan mortalitas dan menurunkan tingkat pertumbuhan anak sapi, serta 
mengurangi produksi susu induk (Selk, 2006). Kelebihan kolostrum dapat diberikan kepada anak 
sapi lebih tua. Biasanya dicampur dengan susu atau air. Kolostrum diberikan selama 2-3 hari dari 
awal sapi perah melahirkan, pada hari ke 4-7 kolostrum dicampurkan dengan susu murni. Sama 
halnya dengan susu segar, kolostrum baik atau tidaknya dapat dilihat dari kualitasnya dengan 
melakukan uji laboratorium dengan mengetahui Solid Non Fat (SNF) dan Berat Jenis (BJ) pada 
kolostrum. 

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang didapatkan rumusan masalah sebagai berikut : 
Bagaimana hubungan BCS dengan Kualitas kolostrum ditinjau dari SNF dan BJ yang 

terkandung dalam kolostrum sapi PFH.  

1.3 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
Mengetahui hubungan BCS induk sapi perah bunting tua sapi PFH terhadap kualitas kolostrum 

yang ditinjau dari SNF dan BJ kolostrum. 

1.4 Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah :  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi pentingnya penilaian 
BCS bunting tua untuk meningkatkan kualitas kolostrum terutama pada SNF dan BJ. 

1.5 Kerangka Pikir 
Kolostrum merupakan produk peternakan yang berasal dari ambing sapi perah, kolostrum 

adalah Sekresi pertama setelah proses kelahiran disimpan dalam kelenjar ambing sekitar 2-3 hari 
terakhir masa kebuntingan dan disekresikan sekitar 2-3 hari pertama setelah melahirkan. 
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Kolostrum tidak diproduksi kembali pada hari setelah ke - 4 sampai ke - 5 setelah melahirkan, 
karena susu sudah berubah menjadi susu penuh (Brandano, Rassu dan Lanzu, 2004). Komposisinya 
sangat berbeda dengan komposisi susu sapi PFH. Pada kolostrum terkandung ¾ Konsentrasi zat 
padatnya lebih tinggi dari susu, ¾ Casein, protein whey (terutama globulin), garam mineral lebih 
tinggi (Ca, Mg, P, Cl lebih tinggi, Potasium lebih rendah) ¾ Laktosa lebih rendah dari susu dan ¾ 
Lemak bisa lebih tinggi. Diduga bahwa BCS dapat mempengaruhi kualitas dari kolostrum dengan 
mengasumsikan BCS yang baik pada sapi perah akan menghasilkan kualitas dari kolostrum yang 
baik pula, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Antartika, dkk (2013) BJ tertinggi terdapat pada 
BCS 4 sedangkan BJ terendah pada BCS 3. Namun perubahan nilai pada BJ tidak begitu tinggi. 
Chamberlain (1989) bahwa sapi dengan kondisi BCS yang baik pada saat melahirkan akan 
memiliki cukup energi untuk memproduksi susu pada awal laktasi (kolostrum) dengan kandungan 
yang baik pula. Ditambahkan oleh Anonimous (2001) Kandungan dalam kolostrum akan lebih 
tinggi dibanding sapi yang melahirkan dalam kondisi buruk. 

Pemberian kolostrum pada pedet harus di perhatikan waktu pemberian setelah partus, 
karena kualitas kolostrum pada awal partus akan berbeda dengan kualitas hari-hari selanjutnya. 
Kualitas kolostrum dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya ialah SNF  dan BJ. Pada penelitian 
ini dilakukan pengujian terhadap kualitas kolostrum yang ditinjau dari SNF dan BJ kolostrum. 
Kerangka konsep penelitian ini dipaparkan dalam bentuk skema yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

1.6 Hipotesis  
Hipotesis penelitian ini adalah BCS induk bunting tua sapi PFH akan memiliki hubungan 

positif dengan kualitas kolostrum yang ditinjau dari SNF dan BJ kolostrum 
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Kolostrum : 

Cairan kuning yang dikeluarkan diawal pemerahan 
yang diberikan kepada pedet pada hari pertama 

sampai ketiga. 

(Khotimah dan Farizal 2013) 

Kandungan dalam kolostrum akan lebih tinggi 
dibanding sapi yang melahirkan dalam kondisi 

buruk. 

Anonimous (2001) 

Kandungan lemak susu 
kolostrum akan turun 4-6 hari 

setelah melahirkan, dan 
komposisi kolosrum akan 

menurun sampai menjadi susu 
pada hari ke 4-6. 

(Brandono et al., 2004)  

Untuk mengetahui kualitas 
kolostrum dilakukan uji kualitas 

kolostrum di antaranya uji SNF dan 
BJ kolostrum. 

Semakin tinggi kualitas 
kolostrum yang di berikan maka 

pertumbuhan dan ketahanan 
terhadap penyakit pada pedet 

akan semakin baik. 

 

Gambar1. Skema Kerangka pikir penelitian. 

 

Semakin ideal atau tepat nilai BCS sapi 
perah pada menjelang kelahiran 
diasumsikan akan berpengaruh 
juga pada kualitas kolostrum 


