
ESTIMASI NILAI RIPITABILITAS 
SIFAT REPRODUKSI SAPI PERAH PFH 

DI KPSP SETIA KAWAN NONGKOJAJAR 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 
 

Oleh : 
 

Siti Nursyamsiyati 
NIM. 0610512005 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JURUSAN PRODUKSI TERNAK 
FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2009 



ESTIMASI NILAI RIPITABILITAS 
SIFAT REPRODUKSI SAPI PERAH PFH 

DI KPSP SETIA KAWAN NONGKOJAJAR 
 
 
 
 
 

Oleh : 
 

Siti Nursyamsiyati 
NIM. 0610512005 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat utuk memperoleh gelar sarjana 
pada Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 
 
 
 
 

JURUSAN PRODUKSI TERNAK 
FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2009 
 



ESTIMASI NILAI RIPITABILITAS 
SIFAT REPRODUKSI SAPI PERAH PFH 

DI KPSP SETIA KAWAN NONGKOJAJAR 
 
 

SKRIPSI 
 
 

Oleh : 
 

Siti Nursyamsiyati 
NIM. 0610512005 

 
Telah dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana 
Pada Hari / Tanggal : Kamis / 30 Juli 2009 

 
 

Menyetujui 
Susunan Tim Penguji 

 
Pembimbing Utama 
 
 
 
 
Dr.Ir. Sucik Maylinda, MS 
NIP. 19560928 198103 2 003 
Tanggal 
 

Anggota Tim Penguji 
 
 
 
 

Dr.Ir. Nuryadi, MS 
NIP. 19500523 197603 1 002 
Tanggal 

Pembimbing Pendamping 
 
 
 
 
Ir. Sarwiyono, M.Agr.St 
NIP. 19491010 197603 1 001 
Tanggal 
 

 
 

Malang, 
Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang 
Dekan, 

 
 
 
 

Prof.Dr.Ir. Hartutik, MP 
NIP. 19560603 198203 2 001 



 



RIWAYAT HIDUP 

 

 Penulis dilahirkan di Blitar pada tanggal 16 Desember 1984 sebagai putri 

kedua dari empat bersaudara pasangan Bapak Mu’ali dan Ibu Sukarti. Pada tahun 

1997 lulus MIN Pojok Ponggok Blitar, tahun 2000 lulus MTsN Kunir Wonodadi 

Blitar, tahun 2003 lulus MAN 3 Kediri kota Kediri dan pada tahun yang sama 

diterima di Program D III Manajemen Produksi Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya dan tahun 2006 diterima pada Jurusan Produksi Ternak 

melalui Seleksi Alih Program pada Universitas yang sama. 

 
 

i



KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, sehingga dapat 

terselesaikan penulisan skripsi ini. Untuk ini penulis juga sangat berterima kasih 

kepada yang terhormat : 

1. Dr.Ir. Sucik Maylinda, MS selaku Pembimbing Utama dan Ir. Sarwiyono, 

M.Agr.St selaku Pembimbing Pendamping atas saran dan bimbingannya. 

2. Prof.Dr.Ir. Hartutik, MP selaku pimpinan Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, khususnya kepada Dr.Ir. Sucik Maylinda, MS selaku Ketua Jurusan 

Produksi ternak yang telah banyak membina proses kelancaran studi. 

3. Dr.Ir. Nuryadi, MS selaku Penguji diluar Pembimbing atas masukan dan saran 

selama Ujian Sarjana. 

4. Bapak Dariantoko selaku manajer Peternakan Sekar Sari serta keluarga besar 

KPSP Setia Kawan Nongkojajar yang telah menyediakan tempat, bantuan dan 

kerjasama selama pelaksanaan penelitian.  

5. Bapak, ibu, kakak dan adik-adikku yang selalu memberikan do’a, motivasi dan 

bantuan baik moral maupun materi yang tak terhitung jumlahnya. 

6. Teman-teman yang telah memberikan bantuan sehingga penulisan ini dapat 

terselesaikan. 

 

 Malang, Agustus 2009 
 
 
 
 

 Penulis 

 
 

ii



THE REPEATABILITY ESTIMATES OF REPRODUCTVE PERFORMANCE 
IN FRIES HOLLAND CROSSBREED COWS 
AT THE DAIRY CATTLE COOPERATIVE 

SETIA KAWAN NONGKOJAJAR 
 
 
 

ABSTRACT 
Siti Nursyamsiyati, Sucik Maylinda dan Sarwiyono 

 
 

The aim of this study was to estimate the repeatability value of 
reproductive performance in Fries Holland crossbreed cows at The Dairy Cattle 
Cooperative Setia Kawan Nongkojajar. The advantage of this study was to 
estimate reproductive performace in the next parturition based on first parturition 
and to consider in making decision in selection program. Repeatability was 
estimated using analysis of variance method with One Way Layout unbalanced 
design model. The material used in this study was recording of reproductive 
performace from first parturition, second parturition, and third parturition. 
Variable measured was anestrus postpartum, service per conception, days open 
and calving interval. Repeatability of anestrus postpartum was 0,28 ± 0,10, 
service per conception 0,10 ± 0,09, days open 0,14 ± 0,10 and calving interval 
0,13 ± 0,10. Result showed that anestrus postpartum has medium repeatability. 
Service per conception, days open and calving interval have low repeatability. 
The effect of temporary environment on reproductive performace was higher than 
permanent environment, therefore, more records are needed to estimate 
repeatability more accurately.  

 
Key words : reproductive performace, repeatability, dairy cattle 
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ESTIMASI NILAI RIPITABILITAS SIFAT REPRODUKSI SAPI PERAH PFH 
DI KPSP SETIA KAWAN NONGKOJAJAR 

 
 
 

RINGKASAN 
Siti Nursyamsiyati, Sucik Maylinda dan Sarwiyono 

 
 

 Pengumpulan data dilaksanakan mulai tanggal 22 Desember 2008 sampai 
22 Januari 2009 di Peternakan Sekar Sari milik Koperasi Peternakan Sapi Perah 
(KPSP) Setia Kawan Nongkojajar Pasuruan. 
 Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui nilai ripitabilitas sifat reproduksi 
sapi perah Peranakan Fries Holland (PFH). Hasil penelitian diharapkan dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan induk sapi perah PFH 
berdasarkan kemampuan sifat reproduksinya dan untuk memprediksi kemampuan 
reproduksi pada periode kelahiran selanjutnya. 

Ripitabilitas diestimasikan dengan metode analisis ragam model 
klasifikasi satu arah dengan data pengamatan yang tidak sama per individu 
(unbalanced design). Materi yang digunakan yaitu data rekording reproduksi sapi 
PFH pada kelahiran pertama, kedua dan ketiga. Metode yang digunakan adalah 
studi kasus dengan teknik pengambilan data secara langsung tentang rekording 
data reproduksi pada periode kelahiran pertama, kedua dan ketiga. Variabel 
penelitian terdiri dari timbulnya birahi lagi setelah beranak, jumlah perkawinan 
per kebuntingan, lama kosong dan jarak beranak.  

Hasil penelitian yaitu nilai timbulnya birahi lagi setelah beranak 110,93 ± 
85,24 hari, jumlah perkawinan per kebuntingan 2,52 ± 1,76,  lama kosong 190,89 
± 131,50 hari dan jarak beranak 470,36 ± 131,29 hari. Nilai ripitabilitas timbulnya 
birahi lagi setelah beranak 0,28 ± 0,10, jumlah perkawinan per kebuntingan 0,10 ± 
0,09, lama kosong 0,14 ± 0,10 dan jarak beranak 0,13 ± 0,10. Nilai ripitabilitas 
tersebut menunjukkan standart error yang tinggi, dikarenakan keragaman sampel 
yang digunakan dalam penelitian terlalu tinggi. Keragaman yang tinggi 
dikarenakan perbedaan individu yang bersifat permanen dan pengaruh lingkungan 
temporer yang tinggi meliputi cuaca, perbedaan kuantitas dan kualitas pakan, 
sistem kandang, serta sanitasi. 

Kesimpulan penelitian yaitu nilai ripitabilitas timbulnya birahi lagi setelah 
beranak masuk dalam kategori sedang. Ripitabilitas jumlah perkawinan per 
kebuntingan, lama kosong dan jarak beranak masuk dalam kategori rendah. Saran 
yang diberikan yaitu diperlukan catatan lebih dari satu paritas agar diperoleh nilai 
ripitabilitas dengan akurasi tinggi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2006 populasi sapi perah di Jawa Timur yaitu 136.497 ekor 

dan tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 139.277 ekor. Produksi susu sapi 

perah di Jawa Timur juga mengalami peningkatan yakni 244.299.824 kg pada 

tahun 2006 dan tahun 2007 sebesar 249.275.417 kg. Konsumsi hasil ternak 

nasional tahun 2007 yaitu daging 6,58 kg/kapita/tahun, telur 5,3 kg/kapita/tahun 

dan susu 11,01 kg/kapita/tahun (Anonimous, 2008a). Jumlah penduduk propinsi 

Jawa Timur tahun 2006 yaitu 37.478.737 jiwa (Anonimous, 2008b). 

Susu merupakan komoditas utama pada usaha ternak sapi perah. Susu 

dihasilkan oleh sapi perah betina setelah beranak. Sapi yang sehat alat 

reproduksinya, akan beranak secara teratur setiap tahun. Usaha yang dapat 

dilakukan yakni perbaikan dalam manajemen kesehatan reproduksi, misalnya sapi 

dara dikawinkan pertama kali umur 14-15 bulan dan jarak beranak 12-13 bulan 

(Hidayat dan Hosokawa, 2002). 

Salah satu usaha untuk meningkatkan populasi sapi perah yakni dengan 

cara peningkatan efisiensi reproduksi. Menurut Salisbury dan VanDemark (1961) 

keuntungan ekonomis perusahaan susu, tergantung pada produksi susu rata-rata 

setiap ekor setiap hari, dimaksimalkan dengan jarak beranak 12 bulan, masa 

kering kira-kira 60 hari dan lama kosong (interval antara beranak sampai 

konsepsi) selama 85 hari. Jangka waktu yang ideal ini tidak dapat dipenuhi oleh 

semua sapi, karena tidak semua sapi bereproduksi dengan efisien. 
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Kemampuan sapi perah untuk berproduksi dipengaruhi beberapa faktor 

penting yaitu bibit (breeding),  pakan (feeding) dan manajemen (management). 

Sifat reproduksi merupakan sifat kuantitatif yang selalu terulang selama ternak 

mengalami periode kelahiran, sehingga dapat dilakukan pendugaan sifat 

reproduksi pada periode kelahiran berikutnya berdasarkan estimasi nilai 

ripitabilitas sebagai parameter genetik. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka 

perlu dilakukan penelitian tentang estimasi nilai ripitabilitas sifat reproduksi sapi 

perah Peranakan Fries Holand (PFH). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sifat reproduksi merupakan sifat yang penting dalam menunjang 

manajemen pada suatu peternakan, terutama dalam program pemuliaan. Evaluasi 

terhadap penampilan atau sifat reproduksi sapi perah sangat penting. Sapi perah 

dapat berproduksi apabila sapi tersebut beranak. Baik buruknya penilaian terhadap 

seekor sapi perah betina tergantung pada teratur tidaknya sapi tersebut beranak. 

Perkiraan dari sifat reproduksi pada periode kelahiran berikutnya dapat diketahui 

apabila nilai ripitabilitas sifat reproduksi sapi perah PFH di KPSP Setia Kawan 

Nongkojajar diketahui. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui nilai ripitabilitas sifat reproduksi 

sapi perah PFH di KPSP Setia Kawan Nongkojajar. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pemilihan induk sapi perah PFH di KPSP Setia Kawan 

Nongkojajar berdasarkan sifat reproduksinya. Selain itu, dapat digunakan sebagai 

prediksi sifat reproduksi pada periode kelahiran selanjutnya.  

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pada rata-rata kelompok sapi perah produksi susu sebagai kriteria seleksi 

tidak sepenting yang diharapkan. Banyak faktor-faktor lain yang tidak ada 

hubungannya dengan produksi susu dapat bersatu dan mengeliminir produksi 

kelompok sapi tersebut. Menurunnya kesuburan merupakan satu contoh yang 

paling penting sebagai penentu keefisienan reproduksi (Salisbury dan Van 

Demark, 1961). Menurut Pane (1993) pembiakan atau reproduksi adalah dasar 

produktivitas segala usaha dalam bidang peternakan, karena peranannya dimulai 

dari awal. 

Sifat reproduksi merupakan sifat kuantitatif yang selalu terulang selama 

ternak mengalami periode kelahiran, sehingga dapat dilakukan pendugaan sifat 

reproduksi pada periode kelahiran berikutnya berdasarkan estimasi nilai 

ripitabilitas sebagai parameter genetik. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka 

perlu dilakukan estimasi nilai ripitabilitas sifat reproduksi sapi perah PFH. 
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1.6 Hipotesis 

Nilai ripitabilitas berasal dari proporsi ragam fenotip yang dipengaruhi 

oleh ragam genetik dan ragam lingkungan permanen, dan nilai ripitabilitas sifat 

reproduksi sapi perah PFH termasuk rendah. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 
 

2.1 Sapi Perah PFH 

Sapi Fries Holland termasuk kelompok sapi sub tropis, sapi ini sering 

disingkat FH. Bangsa sapi ini disebut Holstein di Amerika, dan di negara-negara 

lain ada pula yang menyebut Friesian. Sapi ini popular dengan sebutan FH di 

Indonesia. 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. Populasi sapi FH di Indonesia ini juga yang terbesar 

diantara bangsa-bangsa sapi perah yang lain. Khususnya di Jawa Timur, selain 

menggunakan sapi FH murni sebagai sapi perah, banyak pula diternakkan sapi 

Grati, yakni hasil persilangan antara FH dan sapi lokal Ongole (Budi, 2006). 

Sapi perah PFH merupakan hasil perkawinan sapi perah FH dengan sapi 

Jawa, dengan ciri–ciri fisiknya adalah dominan FH dengan warna rambut belang 

hitam putih (Siregar, 1996). Berat badan betina dewasa sekitar 625 kg dan jantan 

sekitar 900 kg (Budi, 2006). Menurut Sudono (2003), produksi susu rataan sapi 

FH di Indonesia 10 liter per ekor per hari atau kurang lebih 3.050 kg per laktasi. 

Perbedaan kemampuan produksi sapi PFH dengan FH menunjukkan 

bahwa produksi sapi FH lebih banyak dari pada sapi PFH, diperjelas oleh Budi 

(2006) bahwa sapi PFH menyerupai sapi FH yang badannya lebih kecil dan 

produksinya lebih rendah dari pada sapi FH, serta merupakan bangsa ternak perah 

yang banyak dipelihara oleh peternak di Indonesia. Sapi PFH tidak tahan terhadap 

panas, tetapi memiliki daya adaptasi tinggi terhadap lingkungan baru. 
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2.2 Sifat Reproduksi 

Penampilan atau sifat reproduksi adalah semua aspek yang menyangkut 

reproduktivitas sapi. Pada sapi perah betina, penampilan reproduksi dapat berupa 

umur pertama kali birahi, umur pertama kali dikawinkan dan beranak pertama 

kalinya, timbulnya birahi lagi setelah beranak, jumlah perkawinan per 

kebuntingan, jarak beranak dan lama kosong. Semua aspek reproduksi tersebut 

akan tercermin pada dua hal pokok yaitu umur pertama kali beranak dan selang 

beranak (Hardjosubroto, 1994). 

Timbulnya birahi lagi setelah beranak yaitu waktu antara beranak sampai 

timbulnya birahi pertama kali setelah beranak. Menurut Hunter (1995) 

kebanyakan bangsa sapi perah yang dipelihara menurut sistem peternakan Barat 

kembali estrus 30-60 hari setelah beranak. Periode anestrus dipengaruhi oleh 

frekuensi pemerahan (induk sapi yang diperah empat kali sehari menunjukkan 

anestrus yang bertambah lama bila dibandingkan dengan induk yang diperah dua 

kali sehari) dan tingkat nutrisi (konsumsi energi yang rendah secara tetap atau 

berlangsung lama). Menurut Partodihardjo (1995) kegagalan birahi, tidak estrus 

atau lebih dikenal dengan anestrus, adalah gejala kegagalan reproduksi yang 

disebabkan oleh banyak kemungkinan yang berpangkal pokok pada terganggunya 

siklus reproduksi. 

Jumlah perkawinan per kebuntingan yaitu jumlah inseminasi yang 

dilakukan untuk menghasilkan satu kebuntingan. Menurut Ihsan (1992) semakin 

rendah nilai perkawinan per kebuntingan maka kesuburan ternak semakin tinggi. 

Nilai normal perkawinan per kebuntingan yakni berkisar antara 1,6 sampai 2,0. 
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Lama kosong yaitu jarak antara waktu beranak sampai terjadi kebuntingan. 

Lama kosong dapat dihitung dari hasil pengurangan antara jarak beranak dan lama 

kebuntingan (González-Recio dan Alenda, 2005). Menurut Marti dan Funk (1994) 

bangsa dan musim memiliki efek yang signifikan terhadap produksi susu dan 

lama kosong.  

Jarak beranak yaitu jarak waktu antara satu kelahiran dengan kelahiran 

selanjutnya. Perkawinan kembali setelah beranak sebaiknya dilakukan minimal  

60 hari, sehingga jarak beranak sekitar 364 hari (Guntoro, 2002). Menurut 

Toelihere (1985) jarak beranak normal yakni 12,2 bulan sampai 16 bulan. Faktor-

faktor yang mempengaruhi yaitu lama bunting, periode birahi dan fertilitas induk. 

Menurut Hidayat dan Hosokawa (2002) jarak beranak sebaiknya 12-13 bulan agar 

sapi dapat beranak secara teratur setiap tahun. 

 

2.3 Ripitabilitas 

Ripitabilitas atau angka pengulangan didefinisikan sebagai korelasi fenotip 

antara performan sekarang dengan performan-performan dimasa mendatang pada 

satu individu. Konsep ripitabilitas berguna untuk sifat-sifat yang muncul berkali-

kali selama hidupnya, misalnya produksi susu, produksi telur, berat sapih anak, 

dan sebagainya (Hardjosubroto, 1994). 

Ripitabilitas merupakan istilah untuk menunjukkan besarnya bagian dari 

ragam total suatu sifat dalam suatu populasi yang disebabkan oleh perbedaan-

perbedaan antar individu yang bersifat permanen dan umumnya dinyatakan dalam 

bentuk proporsi dari ragam genetik dan ragam lingkungan permanen 
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dibandingkan dengan ragam fenotip total (Maylinda, Budiarto, Suyadi dan 

Ciptadi, 1987).  

Produktivitas ternak menggambarkan kerja sama antara faktor genetik dan 

faktor lingkungan. Secara statistika, menurut Hardjosubroto (1994) angka 

pengulangan dapat ditulis sebagai berikut :  

2
p

2
ep

2
g

σ
σσ

r
+

=  

Keterangan : r = ripitabilitas 

 
2
gσ  = ragam genetik 

 
2
epσ = ragam lingkungan yang permanen 

 2
pσ  = ragam fenotip total 

 

Ripitabilitas merupakan bagian dari ragam total suatu populasi yang 

disebabkan oleh perbedaan–perbedaan antar individu yang bersifat permanen. 

Secara statistik, menurut Hardjosubroto (1994) dinyatakan sebagai berikut :  

2
et

2
ep

2
i

2
d

2
a

2
ep

2
i

2
d

2
a

σσσσσ
σσσσ

r
++++

+++
=    

Keterangan : r = ripitabilitas 

 
2
aσ  = ragam genetik aditif 

 
2
dσ  = ragam genetik dominan 

 
2
iσ  = ragam genetik epistatik 

 
2
epσ = ragam lingkungan yang permanen 

 
2
etσ  = ragam lingkungan yang temporer 

 

Angka perulangan meliputi semua pengaruh genetik ditambah pengaruh 

lingkungan yang bersifat permanen. Pengaruh sifat permanen adalah semua 

pengaruh yang bukan bersifat genetik. Pengaruh ini dapat mempengaruhi 
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produktivitas seekor ternak selama hidupnya, misalnya pengaruh dari penyakit, 

kurang gizi pada awal pertumbuhan, pengaruh kebuntingan dan sebagainya 

(Hardjosubroto, 1994). Menurut Maylinda, dkk (1987) untuk menghitung ketiga 

komponen ragam tersebut sangat sulit, maka diadakan pendekatan-pendekatan 

tertentu guna menduga komponen-komponen tersebut. Pendekatan biasanya 

dilakukan dengan dua macam metode. Metode pertama menggunakan korelasi (r) 

yaitu dengan menghitung korelasi di antara dua kelas (korelasi antar kelas) karena 

memang pada hakekatnya ripitabilitas adalah koefisien korelasi diantara beberapa 

pengukuran produksi. Metode kedua yaitu pendugaan komponen ragam, atau 

metode sidik ragam dengan pendugaan korelasi dalam kelas. Pendekatan ini 

digunakan pada kelas yang lebih dari dua (lebih dari dua pengukuran). 

Nilai ripitabilitas berguna untuk menduga performan individu pada masa 

yang akan datang dan menduga kemampuan produksi setiap individu (Maylinda, 

1986). Nilai ripitabilitas berkisar 0 sampai 1,0 atau 0 sampai 100% 

(Hardjosubroto, 1994). Nilai ripitabilitas dikelompokkan menjadi tiga katagori 

yaitu katagori rendah kisaran nilainnya 0 sampai 25%, katagori sedang nilainya 25 

sampai 45% dan katagori tinggi nilai ripitabilitasnya 45 sampai 99% (Keown, 

1992). Menurut Dalton (1981) klasifikasi nilai ripitabilitas ada 3 yaitu rendah       

0 sampai 0,20; sedang 0,20 sampai 0,30 dan tinggi nilainya diatas 0,30. Beberapa 

nilai ripitabilitas sifat reproduksi pada sapi perah dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 1. Beberapa nilai ripitabilitas sifat reproduksi pada sapi perah 

  Peternakan Sifat 
 1 2 3 

Angka kawin per kebuntingan Ripitabilitas 0,18 -0,02 0,07 
 galat baku (SE) 0,08 0,1 0,09 
Lama kosong Ripitabilitas 0,22 -0,01 0,19 
 galat baku (SE) 0,08 0,1 0,09 
Selang beranak Ripitabilitas 0,37 0,43 0,05 
  galat baku (SE) 0,09 0,11 0,09 

 
Keterangan : Peternakan 1 Peternakan Sumber Susu Indonesia, Batu 
 Peternakan 2 Balai Latihan Penyuluhan Peternakan, Batu 
 Peternakan 3 Sekolah Peternakan Menengah Atas Malang, Malang 
Sumber : Maylinda, 1986 
 
 

Menurut Maylinda (1986) apabila nilai ripitabilitas negatif, maka nilai 

tersebut dianggap nol. Nilai ripitabilitas negatif disebabkan oleh besarnya 

komponen ragam antar pengukuran dalam individu. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 
 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Peternakan Sekar Sari yang merupakan salah 

satu unit usaha milik KPSP Setia Kawan Nongkojajar yang berada di Desa 

Wonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan, pada tanggal 22 Desember 2008 

sampai dengan 22 Januari 2009. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rekording 

reproduksi dari 43 ekor sapi PFH pada kelahiran pertama, kedua dan ketiga.  

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus dengan 

teknik pengambilan data secara langsung tentang rekording data reproduksi. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati yaitu timbulnya birahi lagi setelah beranak, jumlah 

perkawinan per kebuntingan, lama kosong  dan jarak beranak. 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diamati dalam penelitian ini adalah rekording reproduksi sapi 

perah PFH. Menurut Hardjosubroto (1994) metode yang digunakan untuk analisis 

data adalah analisis variasi pola searah, dengan model statistik sebagai berikut:  



12 
 

kmkkm eαμY ++=  

Keterangan :  Ykm = hasil pengamatan yang ke m pada individu ke k 
 μ   = rataan populasi 
 kα   = pengaruh individu ke k 
 ekm = pengaruh lingkungan yang tidak terkontrol 
 

Model analisis variasi dengan pengamatan yang tidak sama per individu 

(unbalanced design) adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Model analisis sidik ragam  unbalanced design 
 
Sumber keragaman db JK KT KTH 
Diantara Individu (N-1) JKw KTw 

2
w1

2
e σkσ +  

Diantara Pengukuran didalam Individu m.-N JKe KTe 
2
eσ  

 
Keterangan : m. = jumlah pengukuran 
 N = jumlah individu 
 k1 = m. bila pengamatan per individu sama, bila tidak maka : 

     )
m.
m

(m.
1N

1k
2

k
1

∑−
−

=  

 mk = jumlah pengukuran pada individu ke k 
 m. = jumlah pengukuran 

 
2
wσ  = komponen ragam antar individu 

 
2
eσ  = komponen ragam pengukuran dalam individu 

 

Ripitabilitas diukur dengan rumus : 

2
e

2
w

2
w

σσ
σ

r
+

=   

Keterangan : 2
wσ  = komponen ragam antar individu 

 2
eσ  = komponen ragam pengukuran dalam individu 
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Standart error atau galat baku menurut Maylinda (1987) sebagai berikut :  

1)-N)(N-(m.k
1)r)-k((1r)-1)(1-2(m.(r) SE 2

1

2
1

2 +
=  

 

3.6 Batasan Istilah 

Timbulnya birahi lagi setelah beranak yaitu waktu antara beranak sampai dengan 

munculnya estrus yang pertama setelah beranak. 

Jumlah perkawinan per kebuntingan yaitu rata-rata jumlah perkawinan yang 

diperlukan sampai terjadi satu kebuntingan pada sekelompok sapi betina, 

baik dengan inseminasi buatan maupun kawin alam. 

Lama kosong yaitu waktu antara melahirkan sampai terjadi kebuntingan 

selanjutnya. Lama kosong dapat dihitung dari hasil pengurangan antara 

jarak beranak dan lama kebungtingan (González-Recio dan Alenda, 2005). 

Jarak beranak yaitu waktu antara kelahiran satu dengan kelahiran selanjutnya. 

Ripitabilitas adalah angka pengulangan atau sifat yang muncul berkali-kali selama 

hidup yang diperoleh dari proporsi dari ragam genetik dan ragam 

lingkungan permanen dibandingkan dengan ragam fenotip total. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 
 

4.1 Sifat Reproduksi Sapi Perah PFH 

Sifat reproduksi merupakan sifat yang sangat penting pada usaha sapi 

perah. Sapi perah dapat memproduksi susu apabila sapi tersebut beranak. Sapi 

yang setiap tahun beranak memiliki nilai ekonomis yang tinggi (Wilcox, Webb 

dan DeLorenza, 2003). 

Tabel 3. Nilai sifat reproduksi sapi perah PFH pada tempat penelitian 
 
Sifat reproduksi Nilai (rataan ± standart deviasi) 
Timbulnya birahi lagi setelah beranak 110,93 ± 85,24 hari 
Jumlah perkawinan per kebuntingan 2,52 ± 1,76 
Lama kosong 190,89 ± 131,50 hari 
Jarak beranak 470,36 ± 131,29  hari 

 
 

4.1.1 Timbulnya birahi lagi setelah beranak 

Timbulnya birahi lagi setelah beranak semakin cepat semakin baik. Hal 

tersebut dikarenakan agar sapi dapat dikawinkan kembali, diharapkan semakin 

cepat dikawinkan sapi tersebut segera bunting dan beranak lagi. Selain 

memperpendek jarak beranak, sapi tersebut memiliki nilai ekonomis yang tinggi. 

Menurut Partodihardjo (1995) anestrus adalah gejala kegagalan reproduksi yang 

disebabkan pada oleh banyak kemungkinan yang berpangkal pokok pada 

terganggunya siklus reproduksi. 

Nilai rata-rata timbulnya birahi lagi setelah beranak pada saat penelitian 

adalah 110,93 ± 85,24 hari dengan koefisien keragaman 76,84%. Hasil ini kurang 

sesuai dengan hasil penelitian Hunter (1995) kebanyakan bangsa sapi perah yang 

dipelihara menurut sistem peternakan Barat kembali birahi 30 sampai 60 hari 
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setelah beranak. Menurut Mattheij, Van der Lende dan Osinga (1990) timbulnya 

birahi lagi setelah beranak dapat nampak antara 30 sampai 70 hari. Hasil 

penelitian ini memiliki range yang lebar, dikarenakan pada tempat penelitian 

sering ditemukan kasus birahi tenang (silent heat). 

Menurut Sudono (2003) ada beberapa sapi yang mempunyai sifat-sifat 

birahi diam (silent heat), yakni sapi tidak memperlihatkan gejala-gejala birahi 

yang jelas, seperti : menaiki sapi yang lain, gelisah dan berjalan mondar-mandir, 

keluar cairan yang kental, jernih dan berkaca-kaca dari alat kelaminnya, dan 

kemaluan / vulva berwarna merah, bengkak dan hangat. Keadaan ini berbeda 

apabila dalam suatu kandang terdapat pejantan, hal tersebut dikarenakan sapi 

betina pada saat estrus mengeluarkan feromon yang dapat dikenali oleh pejantan.  

Koefisien keragaman timbulnya birahi lagi setelah beranak pada tempat 

penelitian yaitu 76,84%. Nilai tersebut menunjukkan tingginya tingkat keragaman 

timbulnya birahi lagi setelah beranak pada tempat penelitian. Toleransi koefisien 

keragaman penelitian dilapangan yaitu maksimal 20%. Semakin tinggi koefisien 

keragaman maka resiko penyimpangan tinggi. Koefisien keragaman tinggi 

dikarenakan rendahnya manajemen pemeliharaan misalnya pemberian pakan, 

khususnya pada masa setelah beranak. Pemberian pakan yang baik merupakan 

salah satu usaha yang dapat dilakukan, dimana kebutuhan nutrisi terpenuhi baik 

untuk kebutuhan hidup pokok, produksi dan reproduksi. Apabila kebutuhan 

terpenuhi maka sapi betina akan menunjukkan kemampuan reproduksi dengan 

baik. 
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4.1.2 Jumlah perkawinan per kebuntingan 

Tingkat kesuburan seekor ternak dapat digambarkan dari banyak 

sedikitnya perkawinan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu kebuntingan. 

Semakin rendah nilai jumlah perkawinan per kebuntingan maka kesuburan ternak 

semakin tinggi (Toliehere, 1985). 

Nilai rata-rata jumlah perkawinan per kebuntingan pada saat penelitian 

adalah 2,52 ± 1,76. Nilai ini jauh dari nilai normal jumlah perkawinan per 

kebuntingan menurut Ihsan (1992) yakni 1,6 sampai 2,0. Nilai hasil penelitian 

tersebut memiliki standart deviasi yang besar, dikarenakan besarnya variasi 

jumlah perkawinan per kebuntingan pada tempat penelitian tersebut tinggi. 

Koefisien keragaman jumlah perkawinan per kebuntingan pada tempat 

penelitian yaitu 69,91%. Nilai tersebut menunjukkan tingginya tingkat keragaman 

jumlah perkawinan per kebuntingan pada tempat penelitian. Toleransi koefisien 

keragaman penelitian dilapangan yaitu maksimal 20%. Semakin tinggi koefisien 

keragaman maka resiko penyimpangan tinggi. Koefisien keragaman tinggi 

dikarenakan birahi yang sulit dideteksi atau sering terjadi birahi tenang (silent 

heat), serta inseminator yang kurang terampil. Petugas kandang melakukan 

deteksi birahi langsung setiap hari pada waktu membersihkan kandang, pemberian 

pakan, dan waktu pemerahan. Sapi yang tidak memunculkan tanda-tanda birahi 

dalam jangka waktu lama dipindahkan ke kandang pejantan. 

Nilai jumlah perkawinan per kebuntingan yang rendah merupakan faktor 

ekonomis yang sangat baik dalam perkawinan alam maupun inseminasi buatan. 

Menurut Sudono (2003) nilai jumlah perkawinan per kebuntingan yang lebih dari 

1,85 pada suatu peternakan perlu adanya perbaikan dalam hal reproduksinya. 
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Besar kecilnya nilai jumlah perkawinan per kebuntingan diantaranya 

dipengaruhi oleh fertilitas betina serta ketrampilan peternak dalam mengawinkan 

ternak. Nilai jumlah perkawinan per kebuntingan yang baik dapat diperoleh 

dengan pengaturan waktu perkawinan yang tepat. Adapun pedoman waktu 

perkawinan ternak pada tabel berikut. 

Tabel 4. Pedoman waktu perkawinan sapi 
 
Permulaan tanda birahi Waktu yang tepat Waktu yang terlambat   
 Pagi sebelum 09.00  Sore hari pada hari yang 

sama 
 Keesokan hari setelah 
jam 10.00 

 Siang antara 09.00-
12.00 

 Sore hari pada hari yang 
sama 
 Keesokan hari sebelum 
jam 10.00 

 Keesokan hari setelah 
jam 10.00 

 Sore   Pagi keesokan hari 
 Keesokan hari sebelum 
jam 15.00 

 Keesokan hari setelah 
jam 15.00 

 
Sumber : Syarief dan Sumoprastowo (1985) 

 

4.1.3 Lama kosong 

Lama kosong yang panjang menyebabkan jarak beranak yang panjang. 

Penentuan waktu untuk pelaksanaan perkawinan sangat penting untuk terjadinya 

konsepsi (kebuntingan). Periode lama birahi dapat digunakan sebagai penentuan 

waktu yang tepat untuk melakukan perkawinan. 

Nilai rata-rata lama kosong penelitian ini adalah 190,89 ± 131,50 hari. 

Nilai ini lebih tinggi dari pada hasil penelitian Toelihere (1985) yakni nilai lama 

kosong berkisar antara 75 sampai 85 hari. Menurut Hardjopranjoto (1995) lama 

waktu kosong yang ideal adalah 40 sampai 90 hari sesudah partus. Setelah ternak 

beranak, sistem endokrin, uterus, ovarium dan organ kelamin lainnya, akan mulai 

suatu siklus baru untuk kebuntingan berikutnya. 
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Koefisien keragaman lama kosong pada tempat penelitian yaitu 68,88%. 

Nilai tersebut menunjukkan tingginya tingkat keragaman lama kosong pada 

tempat penelitian. Toleransi koefisien keragaman penelitian dilapangan yaitu 

maksimal 20%. Semakin tinggi koefisien keragaman maka resiko penyimpangan 

tinggi. Menurut Salisbury dan VanDemark (1961) panjang lama kosong dapat 

dipengaruhi oleh jumlah perkawinan per kebuntingan, yakni semakin tinggi 

jumlah perkawinan per kebuntingan maka lama kosong semakin panjang. Hal 

tersebut dikarenakan deteksi birahi dan waktu perkawinan yang kurang tepat. 

Selain itu, ternak jantan maupun betina memiliki fertilitas yang rendah. 

 

4.1.4 Jarak beranak 

Jumlah kelahiran dari seekor ternak akan mempengaruhi produksi ternak 

tersebut. Peternak harus memperhatikan jarak beranak agar diperoleh jumlah 

kelahiran yang optimum. Faktor yang berpengaruh pada jarak beranak diantaranya 

yaitu jumlah perkawinan per kebuntingan dan lama kebuntingan. 

Nilai rata-rata jarak beranak saat penelitian adalah 470,36 ± 131,29 hari. 

Hasil ini sesuai dengan pendapat Toelihere (1985) jarak beranak normal yakni 

12,2 bulan sampai 16 bulan. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan 

penelitian Hidayat dan Hosokawa (2002) jarak antara kelahiran sebaiknya         

12-13 bulan agar sapi dapat beranak secara teratur setiap tahun. 

Koefisien keragaman jarak beranak pada tempat penelitian yaitu 27,91%. 

Nilai tersebut menunjukkan nilai yang terendah dibandingkan nilai koefisien 

keragaman sifat reproduksi yang lain. Toleransi koefisien keragaman penelitian 

dilapangan yaitu maksimal 20%, nilai koefisien keragaman jarak beranak lebih 
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tinggi dari nilai maksimal. Hal ini dikarenakan timbulnya birahi lagi setelah 

beranak memiliki koefisien keragaman yang tinggi yaitu sebesar 76,84%, dimana 

sifat-sifat reproduksi saling terkait antara yang satu dengan lainnya. Semakin 

tinggi koefisien keragaman maka resiko penyimpangan tinggi.  

Jarak beranak merupakan salah satu manajemen reproduksi suatu 

peternakan sapi perah. Peternakan dengan manajemen yang baik, jarak beranak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap produksi susu. Penyesuaian terhadap 

berat badan penting dilakukan pada saat perkawinan pertama dari pada 

penyesuaian umur, hal ini dikarenakan lebih menandakan kedewasaan secara 

fisiologis. Berat badan dipengaruhi mutu genetik ternak. Pengaruh genetik 

terhadap jarak beranak sangat kecil sehingga koreksi terhadap faktor ini akan 

meningkatkan hasil penelitian dan kemampuan genetik ternak. 

 

4.2 Tatalaksana Pemeliharaan Sapi Perah PFH di Peternakan Sekar Sari 
milik KPSP Setia Kawan Nongkojajar yang Mempengaruhi Sifat 
Reproduksi 

 
Peternakan Sekar Sari merupakan salah satu unit bagian usaha yang 

dimiliki KPSP Setia Kawan Nongkojajar. Luas area Peternakan Sekar Sari sekitar 

5.280 m2. Lingkungan mikroklimat atau suhu di dalam bangunan kandang 

Peternakan Sekar Sari berkisar antara 180C sampai 240C. Ketinggian lokasi 

peternakan sekitar  1.000 m dari permukaan laut dan curah hujan 3.650 mm/tahun 

(Data dari KPSP Setia Kawan Nongkojajar).  

Suhu lingkungan pada pagi hari di tempat penelitian sebesar 20,220C ± 

1,100C, pengukuran suhu dilakukan pukul 06.30 WIB. Siang hari berkisar 

24,130C ± 1,520C, pengukuran dilakukan saat pemerahan siang atau tepatnya 
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pukul 13.00 WIB. Suhu lingkungan pada tempat penelitian sesuai dengan 

pendapat Sudono (2003) yaitu syarat hidup sapi FH dan sapi perah dari Eropa 

lainnya adalah dataran tinggi yang bersuhu 15-210C. Kelembaban pagi hari yaitu 

85,91% ± 4,59% dan siang hari sebesar 85,25% ± 4,87%. 

Menurut Sudono (2003) usaha sapi perah hanya bisa dilaksanakan di 

daerah-daerah tertentu dengan kondisi sebagai berikut : 1. Susu yang dihasilkan 

bisa dan mudah dipasarkan. 2. Syarat hidup sapi FH dan sapi perah dari Eropa 

lainnya adalah dataran tinggi yang bersuhu 15-210C. Sapi PFH bisa hidup di 

dataran rendah. 3. Air dan pakan hijauan yang dibutuhkan sapi perah harus 

tersedia. 

Pakan yang diberikan di Peternakan Sekar Sari berupa hijauan dan 

konsentrat. Hijauan yang diberikan yakni rumput Setia dan konsentratnya terdiri 

dari pakan komplit (complete feed), cipro, bungkil kedelai (soybean meal) dan 

kulit gandum (wheat brain atau pollard). Pakan diberikan dua kali sehari yaitu 

pagi dan siang. Cara pemberiannya yakni konsentrat dahulu lalu hijauan. Air 

minum diberikan secara adlibitum atau tidak dibatasi. 

Air sungai, air sawah atau rumput yang diambil dari rawa-rawa dapat 

mengandug kista atau serkaria (larva) cacing hati Fasciola sp. Di dalam tubuh 

sapi, tepatnya hati kista atau serkaria tersebut akan berkembang menjadi cacing 

hati dewasa. Pencegahan penyakit cacing hati dapat dilakukan dengan pemberian 

air minum dari sumber air bersih misalnya sumur timba, sumur pompa dan lain-

lain (Alim dan Hikada, 2002). Peternakan Sekar Sari air yang digunakan untuk 

minum maupun untuk kebersihan kandang serta alat pemerahan berasal dari 

sumber air. 
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Rumput Setia merupakan rumput baru sejenis rumput gajah, tetapi 

memiliki kemampuan tumbuh lebih cepat dan menghasilkan hijauan lebih banyak 

dari pada rumput gajah. Rumput ini dinamakan rumput Setia karena pertama kali 

dikembangkan di kawasan KPSP Setia Kawan Nongkojajar. Kelebihan rumput 

Setia antara lain daunnya tidak berbulu dan lebih lunak sehingga lebih disukai 

oleh sapi perah.  Rumput Setia panen pertama dilakukan saat rumput berumur   

38-40 hari setelah tanam, panen berikutnya setiap rumput berumur 35 hari pada 

musim hujan dan 40 hari pada musim kemarau (Anonimous, 2007). Perbedaan 

antara Rumput Setia dan Rumput Gajah dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5. Keragaan rumput setia pada umur 38 hari 
 

Komponen Rumput Gajah Rumput Setia 
Tinggi tanaman 170 cm 370 cm 
Ukuran batang : 
•  Keliling 
•  Diameter 

 
4,5 cm 
1,5 cm 

 
9 cm 
3 cm 

Berat batang 350 g/batang 1.550 g/batang 
Jumlah tunas panen pertama 5 tunas/rumpun 12 tunas/rumpun 
Hasil panen pertama 9 kg/rumpun 22 kg/rumpun 
Keragaan fisik : 
•  Batang dan daun 
•  Bunga 

 
Berbulu 
Batang setinggi 2 m 
cenderung berbunga 

 
Tidak berbulu 
Batang setinggi 3,7 m 
belum berbunga dan 
berbatang getas 

 
Sumber : KPSP Setia Kawan Nongkojajar Pasuruan, 2007 

 
Pakan hijauan (rumput Setia) yang diberikan berasal dari lahan milik 

KPSP Setia Kawan. Hijauan dipanen sekitar umur 40 hari. Hijauan diberikan pada 

ternak berbentuk lonjoran, tujuannya yakni penghematan dalam biaya tenaga kerja 

untuk men-cooper hijauan dan kembali pada kebiasaan alami. Hal ini tidak sesuai 

dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa pemberian hijauan yang di-

cooper terlebih dahulu, akan meningkatkan efesiensi dalam penggunaan pakan. 
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Setelah dipanen hijauan tersebut diikat, satu ikat hijauan beratnya sekitar 20 kg. 

Pemberian hijauan 2 ikat per ekor per hari. Jumlah hijauan yang diberikan sekitar 

40 kg per ekor per hari.  

Konsentrat yang diberikan terdiri dari pakan komplit (complete feed), 

cipro, bungkil kedelai (soybean meal) dan kulit gandum (wheat brain dan biasa-

nya disebut pollard). Complete feed merupakan produk pakan komplit biasanya 

untuk ternak ruminansia yang terdiri dari campuran antara hijauan dan konsentrat. 

Cipro merupakan konsentrat yang berbentuk tepung dan diproduksi oleh KPSP 

Setia Kawan. Soybean meal diberikan untuk memenuhi kebutuhan protein, karena 

soybean meal merupakan salah satu bahan pakan sumber protein. Wheat brain 

atau pollard yakni salah satu bahan pakan sumber energi. 

Konsentrat diberikan terlebih dahulu sebelum hijauan, yakni setelah 

konsentrat yang diberikan habis lalu diberi hijauan, interval pemberiannya sekitar    

30 menit. Jumlah yang diberikan sekitar 4 kg per ekor per hari. Konsentrat yang 

diberikan terdiri dari beberapa macam bahan, maka pemberiannya yakni hasil 

pencampuran antara keempat bahan tersebut. 

Sapi PFH yang dipelihara di Peternakan Sekar Sari berada di dalam 

kandang dan tidak terikat (sapi dalam kondisi bebas) atau dikenal dengan sebutan 

kandang lepas. Jadi, sapi tersebut dapat berjalan kemana-mana. Hal ini bertujuan 

agar sapi dapat melakukan exercise tanpa dikeluarkan dari kandang. Kelemahan 

sistem ini yaitu adanya kompetisi dalam pengambilan pakan. Tetapi kelemahan 

tersebut dapat dikurangi dengan pemberian jumlah pakan yang sesuai antara 

pakan yang diberikan dengan jumlah sapi yang dipelihara dalam satu kandang. 
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Pembersihan kandang dilakukan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang sebelum 

pemerahan dan malam sebelum pemerahan. Pembersihan diawali dengan 

memandikan sapi. Setelah sapi-sapi dalam keadaan bersih lalu kandang 

dibersihkan dengan air. 

Sistem perkawinan sapi perah di Peternakan Sekar Sari menggunakan 

Inseminasi Buatan atau lebih dikenal dengan IB dan sebagian dengan kawin alam. 

Pelaksanaan inseminasi oleh petugas inseminator peternakan. Kawin alamnya 

menggunakan pejantan yang ada di peternakan.  

Masalah reproduksi pada peternakan sapi perah yang utama disebabkan 

tidak efisiennya deteksi birahi dan perkawinan yang infertil. Efisiensi reproduksi 

dapat ditingkatkan di beberapa peternakan sapi perah dengan deteksi birahi yang 

akurat (Hawk dan Bellows, 1980). 

Pengamatan berahi di Peternakan Sekar Sari dilakukan secara teratur. 

Pengecekan dilakukan oleh petugas kandang pada pagi hari saat membersihkan 

kandang dan pemberian pakan, siang hari saat pemerahan, begitu juga dengan 

kegiatan sore hari pada saat pemberian pakan, dan malam hari saat pemerahan 

malam. Para petugas akan melaporkan ke inseminator apabila ada sapi yang 

menunjukkan tanda-tanda birahi, seperti sapi mengeluarkan lendir, menaiki sapi 

yang lain dan diam jika dinaiki.  

Deteksi birahi merupakan pekerjaan penting yang harus dilaksanakan 

untuk meningkatkan reproduksi ternak sapi perah. Kegagalan dalam deteksi birahi 

mengakibatkan kerugian waktu. tenaga dan biaya. Deteksi birahi sebaiknya 

dilakukan 3 kali dalam sehari (Hidayat dan Hosokawa, 2002). Deteksi birahi yang 

tepat merupakan kunci utama keberhasilan suatu perkawinan selain ketepatan dan 
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kecepatan saat melakukan perkawinan, pemeriksaan birahi yang efektif 

memerlukan pengetahuan yang lengkap tentang tingkah laku sapi yang birahi baik 

normal ataupun tidak. Deteksi birahi paling sedikit dilaksanakan dua kali dalam 

satu hari, pagi hari dan sore/malam hari. Pelaksanaan deteksi birahi bagi para 

inseminator maupun peternak sukar untuk dapat mengetahui saat yang tepat awal 

terjadinya estrus (birahi). Terjadinya birahi pada ternak di sore hari hingga pagi 

hari mencapai 60%, sedangkan pada pagi hari sampai sore hari mencapai 40% 

(Lubis, 2006). Menurut Ihsan (1992) deteksi birahi umumnya dapat dilakukan 

dengan melihat tingkah laku ternak dan keadaan vulva.  

Perlengkapan yang digunakan untuk Inseminasi Buatan (IB) yaitu 1) straw 

beku pejantan unggul yang diimpor dari Kanada dengan bangsa Jersey dan dari 

Jepang dengan bangsa FH (Fries Holland) 2) insemination gun dan 3) plastic 

sheat. Straw yang terdapat dalam satu container yang berisi 32-34 liter nitrogen. 

Straw akan diambil sesuai kebutuhan dan disimpan dalam container kecil dengan 

kapasitas nitrogen 6 liter untuk dibawa ke lapangan. Penambahan nitrogen kurang 

diperhatikan, pada saat penelitian hanya ditambah nitrogen satu kali dalam satu 

bulan. Menurut Purba (2008) penambahan nitrogen dilakukan saat batas nitrogen 

dalam container kurang dari panjang straw, biasanya pada saat volume nitrogen 

tinggal 30-32 liter. 

Pelaksanaan IB dilakukan oleh inseminator dari KPSP Setia Kawan. 

Adapun langkah-langkahnya adalah pengambilan straw dari container, pencairan 

sperma dengan menggunakan air yang bersuhu 370C, memasukkan straw ke 

dalam insemination gun, perabaan cervic yang benar agar dalam menyuntikkan 
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gun tepat dua hingga tiga sentimeter di depan mulut cervic. Semua prosedur untuk 

IB dilakukan dengan sangat hati-hati.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan 

diantaranya, 1. Kondisi betina, meliputi kesehatan dan anatomi organ reproduksi, 

Body Condition Score (BCS), lingkungan dan pakan, ektoparasit dan endoparasit. 

2. Spermatozoa, dilihat dari total sperma yang motil (% motilitas dan konsentra-

sinya) 3. Ketepatan waktu IB (siklus berahi) dan 4. Penempatan posisi semen saat 

IB (tepat di depan cervik ± 3 cm).  

Catatan perkawinan dan reproduksi yang lengkap sangat bermanfaat untuk 

menentukan umur kebuntingan secara tepat dan cepat (Toelihere, 1985). Sapi 

yang tidak berahi setelah dikawinkan kemungkinan sapi tersebut bunting. 

Pemeriksaan kebuntingan sapi dilakukan satu sampai satu setengah bulan setelah 

inseminasi terakhir. Pemeriksaan dilakukan dengan cara palpasi per rektal, yaitu 

dengan memasukkan tangan pada bagian rektum, jika ovarium terasa asimetris 

atau adanya pembesaran di salah satu ovari, bisa dikatakan sapi tersebut bunting. 

Perabaan juga dapat dilakukan pada bagian fetal membran (percabangan uterus) 

yang terasa membesar. Pemeriksaan ini dilakukan oleh petugas inseminator. 

Pemeriksaan kebuntingan selain untuk mengetahui keberhasilan inseminasi, juga 

dapat digunakan untuk mengetahui apabila ada gangguan masalah reproduksi atau 

tidak. 
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4.3 Ripitabilitas Sifat Reproduksi Sapi Perah PFH 

Ripitabilitas adalah derajat kesamaan suatu sifat ternak dalam populasi 

yang diulang selama hidupnya. Ripitabilitas merupakan bagian ragam total suatu 

populasi ternak yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan antar invidu yang 

bersifat permanen (Hakim, 2001). Besar nilai ripitabilitas dipengaruhi oleh 

pengaruh genetik dan pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan terdiri dari 

lingkungan permanen dan lingkungan temporer. Pengaruh yang tidak bersifat 

genetik dan mempengaruhi produktivitas selama hidup ternak misalnya penyakit, 

cacat, serta kekurangan gizi pada saat awal pertumbuhan disebut pengaruh 

lingkungan permanen. Pengaruh lingkungan temporer diantaranya adalah cuaca, 

sistem kandang, sanitasi dan pakan (Warwick, Astuti dan Hardjosubroto, 1984). 

Ripitabilitas akan 100% penuh apabila keadaan lingkungan dalam jangka waktu 

tertentu tetap konstan, tetapi lingkungan tidak bisa tetap konstan (Minkema, 

1993). 

Adapun nilai ripitabilitas sifat reproduksi sapi perah PFH pada tempat 

penelitian adalah sebagai berikut. 

Tabel 6. Nilai ripitabilitas sifat reproduksi pada tempat penelitian 
 
Sifat reproduksi Nilai (ripitabilitas ± standart error) 
Timbulnya birahi lagi setelah beranak 0,28 ± 0,10 
Jumlah perkawinan per kebuntingan 0,10 ± 0,09 
Lama kosong 0,14 ± 0,10 
Jarak beranak 0,13 ± 0,10 
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4.3.1 Timbulnya birahi lagi setelah beranak 

Nilai ripitabilitas timbulnya birahi lagi setelah beranak penelitian ini 

adalah 0,28 ± 0,10. Nilai tersebut masuk dalam kategori sedang. Menurut Dalton 

(1981) kategori nilai ripitabilitas terdiri dari 3 tingkatan, yakni rendah (0 sampai 

0,20), sedang (0,20 sampai 0,30) dan tinggi (lebih dari 0,30). Keown (1992) 

mengemukakan bahwa pengelompokkan nilai ripitabilitas yaitu katagori rendah 

kisaran nilainya 0 sampai 25%, katagori sedang nilainya 25 sampai 45% dan 

katagori tinggi nilai ripitabilitasnya 45 sampai 99%. 

Nilai ripitabilitas timbulnya birahi lagi setelah beranak merupakan nilai 

tertinggi dibandingkan dengan nilai performan reproduksi yang lain. Pada masa 

timbulnya birahi lagi setelah beranak nilai ripitabilitas yang ditampilkan atau 

diperoleh berasal dari kemampuan genetik sapi tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Minkema (1993) yaitu angka pengulangan akan tinggi apabila variasi 

seluruh ciri dikendalikan faktor genotip dan faktor lingkungan yang rendah. 

Ripitabilitas tinggi jika tingkat keturunan ciri itu tinggi dan catatan yang banyak 

dapat meningkatkan akurasi nilai ripitabilitas.  

Pemberian pakan pada induk tidak sama pada musim yang berbeda. Pada 

musim kemarau pemberian pakan hijauan relatif kurang sehingga performan 

reproduksinya pada musim hujan akan turun. Hal ini menyebabkan tidak stabilnya 

nutrisi dalam pakan yang diterima sapi. Menurut Partodihardjo (1995) masalah 

pemenuhan nutrisi terutama sebelum terjadinya kelahiran, berpengaruh terhadap 

kemunculan birahi setelah beranak. Bahan energi dalam ransum yang rendah 

mempengaruhi aktivitas ovarium, sehingga menekan pertumbuhan folikel dan 

mendorong tidak muncul atau tidak timbulnya birahi. 
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Hardjosubroto (1994) menyatakan bahwa performan individu dipengaruhi 

oleh faktor genetik, faktor lingkungan dan interaksi antara faktor genetik dan 

faktor lingkungan. Maylinda dan Udo (1993) berpendapat interaksi genotip-

lingkungan tidak hanya terjadi pada bangsa ternak yang berbeda, tetapi juga 

terjadi pada individu-individu berbeda pada bangsa yang sama. 

 

4.3.2 Jumlah perkawinan per kebuntingan 

Nilai ripitabilitas jumlah perkawinan per kebuntingan yang diperoleh dari 

hasil penelitian adalah 0,10 ± 0,09. Nilai tersebut lebih kecil dari hasil penelitian 

Maylinda (1986) di Peternakan Sumber Susu Indonesia, Batu yakni 0,18 ± 0,08. 

Perbedaan tersebut dikarenakan proporsi komponen ragam lingkungan temporer 

yang berbeda antara kedua penelitian tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Mukherjee dan Banerjee (1980) yakni nilai ripitabilitas suatu sifat hanya berlaku 

bagi populasi dan kondisi lingkungan tertentu. 

Pengaruh lingkungan temporer diantaranya adalah cuaca, sistem kandang, 

sanitasi dan pakan. Cuaca pada tempat penelitian sudah sesuai untuk pemeliharaan 

ternak perah yaitu 20,220C ± 1,100C pada pagi hari dan siang hari berkisar 

24,130C ± 1,520C. Sapi pada tempat penelitian dikandangkan, tetapi sapi tidak 

diikat dan dapat bergerak bebas di dalam kandang. Sanitasi dilakukan dengan cara 

pembersihan lingkungan kandang dan memandikan sapi sebelum pemerahan, serta 

pemeriksaan kesehatan rutin oleh petugas kesehatan. Pakan yang diberikan di 

Peternakan Sekar Sari berupa hijauan dan konsentrat. Hijauan yang diberikan 

yaitu rumput Setia yang berasal dari lahan sendiri. Konsentrat terdiri dari pakan 

komplit (complete feed), cipro, bungkil kedelai (soybean meal) dan kulit gandum 
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(wheat brain atau pollard). Pemberian konsentrat bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisi yang kurang. Pakan diberikan dua kali sehari yaitu pagi dan 

siang. Cara pemberiannya yaitu konsentrat dahulu lalu hijauan. Air minum 

diberikan secara adlibitum atau tidak dibatasi. 

Nilai ripitabilitas jumlah perkawinan per kebuntingan pada saat penelitian 

memiliki galat baku (standart error) yang tinggi. Hal ini dikarenakan keragaman 

sampel yang digunakan untuk penelitian ini terlalu tinggi. Sampel yang jumlahnya 

sedikit dapat menyebabkan nilai standart error tinggi.  

 

4.3.3 Lama kosong 

Nilai ripitabilitas lama kosong yang diperoleh dari hasil penelitian adalah 

0,14 ± 0,10. Nilai tersebut rendah dari pada hasil penelitian Maylinda (1986) di 

Peternakan Sumber Susu Indonesia, Batu yakni sebesar 0,22 ± 0,08. Perbedaan 

tersebut dikarenakan kedua tempat penelitian memiliki manajemen pemeliharaan 

yang berbeda-beda. Manajemen pemeliharaan pada Peternakan Sumber Susu 

Indonesia, Batu memiliki manajemen yang lebih baik dari pada Peternakan Sekar 

Sari. 

Penelitian Maylinda (1986) sapi betina yang dipelihara memiliki waktu 

birahi lagi setelah beranak pendek, apabila waktu sapi betina birahi lagi setelah 

beranak panjang, meskipun angka kawin per kebuntingan rendah akan diperoleh 

lama kosong yang panjang pula. 

Peternakan Sekar Sari memiliki lama kosong yang panjang. Hal itu karena 

deteksi birahi dan waktu perkawinan yang kurang tepat, yang pada akhirnya 

menyebabkan jumlah perkawinan per kebuntingan yang tinggi. Menurut Salisbury 
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dan VanDemark (1961) semakin tinggi jumlah perkawinan per kebuntingan maka 

lama kosong semakin panjang.  

Timbulnya birahi lagi setelah beranak  yang panjang pada tempat 

penelitian merupakan faktor lain selain jumlah perkawinan per kebuntingan yang 

menyebabkan panjangnya lama kosong. Birahi lagi setelah melahirkan yang 

pendek mengakibatkan sapi semakin cepat dikawinkan, apabila terjadi 

kebuntingan maka lama kosong akan semakin pendek. 

 

4.3.4 Jarak Beranak 

Nilai ripitabilitas jarak beranak yang diperoleh dari hasil penelitian adalah 

0,13 ± 0,10. Nilai ini lebih tinggi dari penelitian yang dilakukan Warwick dkk. 

(1984) yaitu sebesar 0,05 sampai 0,10. Nilai ripitabilitas dari hasil penelitian 

menunjukkan pengaruh lingkungan temporer yang sangat besar yakni sebesar 

0,87. Pengaruh lingkungan temporer pada jarak beranak sangat berkaitan dengan 

pencatatan jumlah perkawinan per kebuntingan dan lama kosong. Fertilitas rendah 

akan berpengaruh terhadap jumlah perkawinan per kebuntingan yaitu semakin 

meningkat. Lama kosong akan panjang apabila jumlah perkawinan per 

kebuntingan tinggi, walaupun waktu timbulnya birahi lagi setelah beranak pendek. 

Pengaruh lingkungan yang bersifat temporer selain yang tersebut diatas meliputi 

cuaca, sistem kandang, sanitasi serta perbedaan kuantitas dan kualitas pakan.  

Usaha untuk memperbaiki jarak beranak diantaranya adalah deteksi birahi 

harus dilakukan dengan tepat, inseminasi dilakukan pada waktu yang tepat, serta 

menggunakan semen dari pejantan dengan fertilitas yang tinggi. 
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4.4 Pendugaan kemampuan individu dengan Most Probable Producing Ability 
(MPPA) 

 
Menurut Hardjosubroto (1994) salah satu metode yang dapat digunakan 

untuk melakukan seleksi sapi perah betina yaitu menggunakan MPPA. Hal 

tersebut dikarenakan MPPA merupakan salah satu penilaian kemampuan individu. 

Prinsip dari MPPA yaitu membandingkan antara kemampuan individu dengan 

kemampuan rata-rata populasi. Adapun rumus MPPA adalah sebagai berikut : 

)PP(
1)r-(n1

nrMPPA −
+

=
 

Keterangan : MPPA = Most Probable Producing Ability 
 n = jumlah pengukuran 
 r = ripitabilitas 

 
individu produksirataan P =

 

 
populasi produksirataan P =

 
Setelah dilakukan perhitungan MPPA diperoleh hasil sapi perah betina 

yang melebihi rata-rata populasi dari timbulnya birahi lagi setelah beranak sebesar 

34,88% dan yang kurang dari rata-rata populasi sebesar 65,12%. Jumlah 

perkawinan per kebuntingan memiliki MPPA yang melebihi rata-rata populasi 

sebesar 44,19% dan yang kurang dari rata-rata populasi sebesar 55,81%. Lama 

kosong memiliki MPPA yang melebihi rata-rata populasi sebesar 44,19% dan 

yang kurang dari rata-rata populasi sebesar 55,81%. Jarak beranak memiliki 

MPPA yang melebihi rata-rata populasi sebesar 46,51% dan yang kurang dari 

rata-rata populasi sebesar 53,49%. Sapi-sapi yang memiliki nilai MPPA diatas 

rata-rata populasi sebaiknya diculling. Pemilihan ternak yang akan diculling 

sebaiknya dipilih rangking teratas dari MPPA rata-rata populasi. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 

5.1 Kesimpulan 

Nilai ripitabilitas sifat reproduksi yaitu timbulnya birahi lagi setelah 

beranak masuk kategori sedang. Ripitabilitas jumlah perkawinan per kebuntingan, 

lama kosong dan jarak beranak dalam kategori rendah.  

 

5.2 Saran  

Nilai ripitabilitas sifat reproduksi walaupun nilainya rendah, tetapi dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan program seleksi 

dan culling.  Hal tersebut dikarenakan sifat reproduksi memiliki nilai ekonomis 

yang tinggi. Sapi-sapi yang memiliki nilai MPPA sifat-sifat reproduksi diatas rata-

rata populasi sebaiknya diculling. Pemilihan ternak yang akan diculling sebaiknya 

dipilih rangking teratas dari MPPA rata-rata populasi. 

Prediksi sifat reproduksi pada periode kelahiran selanjutnya dapat 

diketahui apabila nilai ripitabilitasnya diketahui. Peningkatan nilai ripitabilitas 

sifat reproduksi dapat dilakukan dengan perbaikan lingkungan temporer, selain itu 

diperlukan catatan lebih dari satu paritas untuk memperoleh akurasi yang tinggi 

dalam penentuan nilai ripitabilitas.  



33 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 

Alim, A.F. dan T. Hikada. 2002. Buku Petunjuk Teknologi Sapi Perah di 
Indonesia; Pakan dan Tatalaksana Sapi Perah. Departemen Pertanian-
Japan International Agency-Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat. 
Bandung 

 
Anonimous. 2007. Teknik Budidaya Rumput Setia untuk Sapi Perah. KPSP 

Setia Kawan Nongkojajar Pasuruan. Pasuruan 
 
Anonimous. 2008a. Laporan Tahunan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur 

2003-2007. Surabaya http://www.disnak-jatim.go.id/web/index.php?op 
tion=comcontent&task=view&id=52 [11 November 2008] 

 
Anonimous. 2008b. Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2002-2002. Surabaya 

http://www.disnak-jatim.go.id/web/index.php?option=comcontent&task= 
view&id=52 [11 November 2008] 

 
Budi, U. 2006. Dasar Ternak Perah. Departemen Peternakan Fakultas Pertanian 

Universitas Sumatera Utara. Medan. http://e-course.usu.ac.id/course/ 
course.php?id=26&app=textbook.pdf [7 September 2008] 

 
Dalton, D.C. 1981. An Introduction to Practical Animal Breeding. Second 

Edition. Granada Publishing Limited. London 
 
González-Recio, O. and R. Alenda. 2005. Genetic Parameters for Female 

Fertility Traits and a Fertility Index in Spanish Dairy Cattle. Journal 
of Dairy Science. 88:3282-3289. http://jds.fass.org/cgi/content/full/88/9/ 
3282 [7 September 2008] 

 
Guntoro, S. 2005. Membudidayakan Sapi Bali. Edisi Keempat. Kanisius 

Yogyakarta 
 
Hakim, L. 2001. Dasar Pemuliaan Ternak. Universitas Brawijaya. Malang 
 
Hardjopranjoto, S. 1995. Ilmu Kemajiran pada Ternak. Airlangga University 

Press. Surabaya 
 
Hardjosubroto, W. 1994. Aplikasi Pemuliabiakan Ternak di Lapangan. 

Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta 
 
Hawk, H.W. and R.A. Bellows. 1980. Reproduction in Farm Animals. Fourth 

Edition. Editor E.S.E. Hafez. Lea and Febiger. Philadelphia 
 

http://www.disnak-jatim.go.id/web/index.php?op%20tion=comcontent&task=view&id=52
http://www.disnak-jatim.go.id/web/index.php?op%20tion=comcontent&task=view&id=52
http://www.disnak-jatim.go.id/web/index.php?option=comcontent&task=%20view&id=52
http://www.disnak-jatim.go.id/web/index.php?option=comcontent&task=%20view&id=52
http://e-course.usu.ac.id/course/ course.php?id=26&app=textbook.pdf
http://e-course.usu.ac.id/course/ course.php?id=26&app=textbook.pdf
http://jds.fass.org/cgi/content/full/88/9/ 3282
http://jds.fass.org/cgi/content/full/88/9/ 3282


34 
 

Hidayat, A. dan K. Hosokawa. 2002. Buku Petunjuk Teknologi Sapi Perah di 
Indonesia; Kesehatan Reproduksi. Departemen Pertanian-Japan 
International Agency-Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat. Bandung 

 
Hunter, R.H.F. 1995. Fisiologi dan Teknologi Reproduksi Hewan Betina 

Domestik. Instiut Teknologi Bandung – Universitas Udayana. Bandung 
 
Ihsan, M.N. 1992. Diktat Inseminasi Buatan. LUW Animal Husbandry-Fakultas 

Peterenakan Universitas Brawijaya. Malang 
 
Keown, J.F. 1992. How To Use Repeatability in Your Selection Program. The 

National Dairy Database. Nebraska. 
 
Lubis, O.P. 2006. Pelatihan Inseminator pada Sapi/Kerbau. BBIB Singosari. 

Malang 
 
Marti, C.F. and D.A. Funk. 1994. Relationship Between Production and Days 

Open of  Herd Production at Different Levels. Journal of Dairy Science. 
Vol. 77, No. 6. http://jds.fass.org/cgi/content/full/77/6  [7 September 2008] 

 
Mattheij, J.A.M., T. Van der Lende dan A. Osinga. 1990. Reproduksi dan 

Dasar-dasar Endokrinologi pada Hewan-hewan Ternak. Alih Bahasa 
A. Winantea. NUFFIC-Universitas Brawijaya. Malang 

 
Maylinda, S., A. Budiarto,  Suyadi dan G. Ciptadi. 1987. Dasar Teori dan 

Petunjuk Praktikum Pemuliaan Ternak dan Genetika. Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya. Malang 

 
Maylinda, S. dan H. Udo. 1993. Pemuliaan Ternak. Universitas Brawijaya-

Wageningen Agricultural University. Malang 
 
Maylinda, S. 1986. Pendugaan Nilai Pemuliaan dan Keefisienan Reproduksi 

Sapi Perah di Beberapa Peternakan Sapi Perah di Kabupaten dan 
Kotamadya Malang. Thesis Magister Sains Fakultas Pasca Sarjana 
Institut Pertanian Bogor. Bogor 

 
Maylinda, S. 1987. Pengantar Pemuliaan Ternak. Universitas Brawijaya. 

Malang 
 
Mukherjee, D.P. and G.C. Banerjee. 1980. Genetics and Breeding of Farm 

Animal. Oxford and IBH Publishing Company. Calcuta. New Delhi 
 
Pane, I. 1993. Pemuliabiakan Ternak Sapi. Cetakan Kedua. Gramedia Pustaka 

Utama. Jakarta 
 
Partodihardjo, S. 1995. Ilmu Reproduksi Hewan. Edisi Keenam. Mutiara 

Sumber Widya. Jakarta 
 

http://jds.fass.org/cgi/content/full/77/6


35 
 

Purba, H.J. 2008. Gangguan Reproduksi Sapi Perah di PT Greenfields 
Indonesia, Malang. Institut Pertanian Bogor. Bogor 

 
Salisbury, G.W. dan N.L. VanDemark. 1961. Fisiologi Reproduksi dan 

Inseminasi Buatan pada Sapi. Gadjah Mada University Press. 
Yogyakarta 

 
Siregar, S.B. 1996. Sapi Perah, Jenis, Teknik Pemeliharaan dan Analisis 

Usaha. Penebar Swadaya. Jakarta 
 
Sudono, A. 2003. Beternak Sapi Perah Secara Intensif. Cetakan Pertama. 

Agromedia Pustaka. Jakarta 
 
Syarief , M.Z. dan R.M. Sumoprastowo. 1985.  Ternak Perah. Yasaguna. Jakarta 
 
Toelihere, M.R. 1985. Fisiologi Rerpoduksi pada Ternak. Angkasa. Bandung 
 
Warwick, E.J., J.M. Astuti dan W. Hardjosubroto. 1984. Pemuliaan Ternak. 

Gadjah Mada University Press. Yogyakarta 
 
Wilcox, C.J., D.W. Webb and M.A. DeLorenza. 2003. Genetic Improvement of 

Dairy Cattle. http://edis.ifas.ufl.edu.pdffilesDSDS09400.pdf [6 November 
2008] 

http://edis.ifas.ufl.edu.pdffilesdsds09400.pdf/


36 
 

LAMPIRAN 
 
 
 

Lampiran 1. Data timbulnya birahi lagi setelah beranak, jumlah 
perkawinan per kebuntingan, lama kosong dan jarak beranak 
sapi perah PFH 

 
No No Telinga AP* Total S/C Total DO* Total CI* Total 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 211         
  90 286 4 11 277 587 559 1707 
  73  3  113  395  
  92  2  114  392  
  31  2  83  361  

2 213         
  88 184 3 5 190 285 469 1124 
  60  1  60  342  
  36  1  35  313  

3 245         
  124 323 1 7 120 500 402 1332 
  149  1  147  425  
  50  5  233  505  

4 385         
  197 372 1 5 200 455 478 1293 
  147  1  150  432  
  28  3  105  383  

5 434         
  77 233 6 9 304 440 586 1568 
  66  1  63  345  
  36  1  31  313  
  54  1  42  324  

6 442         
  207 426 1 8 240 582 522 1424 
  158  3  160  438  
  61  4  182  464  

7 460         
  93 352 1 7 95 647 373 1768 
  101  2  211  493  
  76  2  145  424  
  82  2  196  478  

8 521         
  93 199 1 14 144 431 422 1551 
  45  2  84  366  
  25  5  113  391  
  36  6  90  372  

9 573         
  510 718 1 2 620 894 902 1427 
  208  1  274  525  
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  Lanjutan 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
10 665         

  116 308 2 8 398 651 680 1771 
  53  1  50  332  
  63  2  84  362  
  76  3  119  397  

11 667         
  122 198 4 11 407 697 689 1261 
  76  7  290  572  

12 702         
  339 944 1 12 359 926 614 1741 
  480  8  360  638  
  125  3  207  489  

13 708         
  58 119 2 7 295 402 573 1240 
  35  1  35  317  
  26  4  72  350  

14 718         
  273 424 2 3 312 465 590 1025 
  151  1  153  435  

15 783         
  139 324 2 4 264 448 542 1294 
  94  1  90  372  
  91  1  94  380  

16 786         
  170 373 1 4 170 525 452 1367 
  122  1  91  373  
  81  2  264  542  

17 806         
  245 562 1 5 246 615 524 1457 
  169  2  208  490  
  148  2  161  443  

18 861         
  161 385 2 12 245 314 527 874 
  224  10  69  347  

19 862         
  161 386 1 4 160 354 442 1482 
  61  1  52  334  
  66  1  66  348  
  98  1  76  358  

20 874         
  197 282 1 3 563 853 841 1413 
  85  2  290  572  

21 887         
  182 298 5 12 379 626 661 1468 
  43  4  87  365  
  73  3  160  442  
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Lanjutan 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
22 920         

  254 438 3 11 263 661 545 1785 
  48  2  100  378  
  71  3  76  358  
  65  3  222  504  

23 921         
  164 316 1 6 162 368 444 1496 
  71  1  71  353  
  26  2  74  356  

  55  2  61  
 343  

24 924         
  154 214 3 7 154 515 436 1075 
  60  4  361  639  

25 928         
  59 101 1 5 412 849 694 1409 
  42  4  437  715  

26 963         
  187 393 1 3 197 728 475 1284 
  206  2  531  809  

27 970         
  364 656 1 3 354 651 636 1489 
  162  1  162  440  
  130  1  135  413  

28 992         
  177 421 2 7 346 807 628 1645 
  217  2  352  630  
  27  3  109  387  

29 1110         
  118 203 3 10 331 941 613 1783 
  58  1  34  316  
  27  6  576  854  

30 1111         
  134 333 4 10 477 782 759 1622 
  20  4  40  318  
  179  2  265  545  

31 1131         
  162 332 1 4 162 383 444 1229 
  135  1  100  382  
  35  2  121  403  

32 1205         
  88 193 4 12 172 352 454 1476 
  53  2  56  338  
  23  4  55  337  
  29  2  69  347  

33 1207         
  120 195 3 11 353 783 631 1621 
  39  3  135  417  
  36  5  295  573  
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Lanjutan 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
34 1212         

  219 438 1 3 218 512 496 1288 
  139  1  149  427  
  80  1  145  365  

35 1214         
  89 317 3 9 532 902 811 1745 
  51  4  169  451  
  177  2  201  483  

36 1263         
  282 441 2 11 354 638 636 1762 
  72  1  68  350  
  39  4  65  343  

  48  4  151  
 433  

37 1297         
  107 244 3 11 135 379 417 1221 
  117  1  112  394  
  20  7  132  410  

38 1372         
  104 412 1 5 105 480 383 1314 
  215  3  280  558  
  93  1  95  373  

39 1373         
  87 201 2 9 71 450 349 1288 
  78  3  157  435  
  36  4  222  504  

40 1391         
  33 244 2 7 76 495 360 1343 
  40  3  164  446  
  171  2  255  537  

41 1466         
  234 301 3 14 291 650 569 1492 
  31  9  262  544  
  36  2  97  379  

42 1470         
  186 246 4 7 511 607 793 1445 
  45  1  52  330  
  15  2  44  322  

43 1471         
  173 308 6 14 303 568 585 1688 
  42  1  38  320  
  65  2  70  348  
  28  5  157  435  

Jumlah 14643  332  25198  62087  
Rata-rata 110,9318  2,5152  190,8939  470,3561  

Standard deviasi 85,2350  1,7582  131,4966  131,2945  
Koefisien Variasi 76,8355  69,9055  68,8847  27,9139  

 
Keterangan : *satuan dalam hari 
 AP : timbulnya birahi lagi setelah beranak DO : lama kosong 
 S/C : perkawinan per kebuntingan  CI : jarak beranak 
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Lampiran 2. Perhitungan nilai ripitabilitas sifat reproduksi sapi perah PFH 

Timbulnya birahi lagi setelah beranak 
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Ripitabilitas 
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ripitabilitas timbulnya birahi lagi setelah beranak = 0,28 ± 0,10 

 

Jumlah perkawinan per kebuntingan 
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Sumber keragaman db JK KT KTH 
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ripitabilitas jumlah perkawinan per kebuntingan = 0,10 ± 0,09 
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Jumlah kuadrat  
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Sumber keragaman db JK KT KTH 
diantara individu 42 945183,5985 22504,3714 

2
w

2
e 3,0664σσ +

diantara pengukuran 
didalam individu 89 1319984,9167 14834,2912 

2
eσ  

 

( ) 3269,2502
0664,3

2912,148343714,22504
k

KTKT
σ

1

ew2
w =

−
=

−
=  

Ripitabilitas 

1444,0
2912,148343269,2502

3269,2502
σσ

σ
r 2

e
2
w

2
w =

+
=

+
=  

Standard error 

SE (r) = 
1)-N)(N-(m.k

1)r)-k((1r)-1)(1-2(m.
2

1

2
1

2 +  



44 
 

 = 
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ripitabilitas lama kosong = 0, 14 ± 0,10 
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Analisis sidik ragam 

Sumber keragaman db JK KT KTH 
diantara individu 42 924308,9318 22007,3555 
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ripitabilitas jarak beranak = 0, 13 ± 0,10 
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Lampiran 3. Nilai MPPA sifat reproduksi sapi perah PFH 

MPPA No 
(1) 

No Telinga 
(2) AP 

(3) 
SC 
(4) 

DO 
(5) 

CI 
(6) 

1 211 -24,0020 0,0722 -17,4089 -16,3130 
2 213 -26,7069 -0,2121 -31,4652 -29,6181 
3 245 -1,7581 -0,0455 -7,9496 -8,1578 
4 385 7,0367 -0,2121 -12,8714 -12,1817 
5 434 -32,0672 -0,0816 -31,9018 -29,3131 
6 442 16,7290 0,0379 1,0192 1,3342 
7 460 -13,9585 -0,2354 -11,4934 -10,6080 
8 521 -37,2411 0,3030 -7,9441 -30,9030 
9 573 108,5298 -0,2755 62,9032 55,9446 

10 665 -20,6541 -0,1585 -11,0990 -10,3275 
12 702 109,7034 0,3712 38,6442 34,0406 
13 708 -38,3735 -0,0455 -18,6683 -17,6499 
14 718 44,2173 -0,1846 10,2190 9,6968 
15 783 -1,5787 -0,2955 -13,6371 -12,0785 
16 786 7,2162 -0,2955 -5,2152 -4,5467 
17 806 41,1393 -0,2121 4,4286 4,7390 
18 861 35,6861 0,6336 -8,3248 -7,6749 
19 862 -8,7846 -0,4662 -40,3807 -37,3562 
20 874 13,1548 -0,1846 57,8682 54,3340 
21 887 -6,2453 0,3712 5,8317 5,8739 
22 920 -0,8715 0,0722 -10,1131 -9,0181 
23 921 -19,4367 -0,3124 -39,0004 -36,0469 
24 924 -1,7202 0,1791 16,3594 15,4490 
25 928 -26,4389 -0,0028 57,3769 53,8738 
26 963 37,4361 -0,1846 42,5173 39,4933 
27 970 58,0111 -0,3788 8,5661 8,0406 
28 992 15,8316 -0,0455 25,6286 24,1358 
29 1110 -23,2966 0,2045 40,2848 38,3740 
30 1111 0,0367 0,2045 22,8942 21,7628 
31 1131 -0,1427 -0,2955 -20,7464 -18,7848 
32 1205 -38,1541 0,1492 -40,5779 -37,9174 
33 1207 -24,7325 0,2879 23,0036 21,6596 
34 1212 18,8829 -0,3788 -6,6371 -12,6975 
35 1214 -2,8351 0,1212 36,0192 34,4533 
36 1263 -0,4150 0,0722 -12,3807 -11,1692 
37 1297 -15,9377 0,2879 -21,1839 -19,6102 
38 1372 14,2162 -0,2121 -10,1371 3,9136 
39 1373 -23,6556 0,1212 -13,4183 -12,6975 
40 1391 -15,9377 -0,0455 -8,4964 -7,0229 
41 1466 -5,7069 0,5379 8,4567 8,3501 
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Lanjutan      
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
42 1470 -15,5787 -0,0455 3,7536 3,5009 
43 1471 -20,6541 0,3030 -19,2821 -10,6080 

 
Keterangan : AP : timbulnya birahi lagi setelah beranak DO : lama kosong 
 S/C : perkawinan per kebuntingan  CI : jarak beranak 
  
 Nilai MPPA dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 )PP(
1)r-(n1

nrMPPA −
+

=
 

 Contoh perhintungan MPPA sapi dengan nomor telinga 211 
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Lampiran 4. Rangking sapi perah PFH berdasarkan nilai MPPA 

AP SC DO CI Peringkat 
(1) MPPA 

(2) 
No telinga 

(3) 
MPPA 

(4) 
No telinga 

(5) 
MPPA 

(6) 
No telinga 

(7) 
MPPA 

(8) 
No telinga 

(9) 
1 -38,3735 708 -0,4662 862 -40,5779 1205 -37,9174 125 
2 -38,1541 1205 -0,3788 370 -40,3807 862 -37,3562 862 
3 -37,2411 521 -0,3788 1212 -39,0004 921 -36,0469 921 
4 -32,0672 434 -0,3124 321 -31,9018 434 -30,9030 521 
5 -26,7069 213 -0,2955 1131 -31,4652 213 -29,6181 213 
6 -26,4389 928 -0,2955 783 -21,1839 1263 -29,3131 434 
7 -24,7325 1207 -0,2955 786 -20,7464 1131 -19,6102 1297 
8 -24,0020 211 -0,2755 573 -19,2821 1471 -18,7848 1131 
9 -23,6556 1373 -0,2354 460 -18,6683 861 -17,6499 708 

10 -23,2966 1110 -0,2121 213 -17,4089 211 -16,3130 211 
11 -20,6541 665 -0,2121 385 -13,6371 783 -12,6975 1212 
12 -20,6541 1471 -0,2121 806 -13,4183 1373 -12,6975 1373 
13 -19,4367 321 -0,2121 1372 -12,8714 385 -12,1817 385 
14 -15,9377 1297 -0,1846 718 -12,3807 1263 -12,0785 783 
15 -15,9377 1391 -0,1846 874 -11,4934 460 -11,1692 1263 
16 -15,5787 1470 -0,1846 963 -11,0990 665 -10,6080 460 
17 -13,9585 460 -0,1585 665 -10,1371 1372 -10,6080 1471 
18 -8,7846 862 -0,0816 434 -10,1131 920 -10,3275 665 
19 -6,2453 887 -0,0455 245 -8,964 1391 -9,0181 920 
20 -5,7069 1466 -0,0455 708 -8,3248 861 -8,1578 245 
21 -5,2202 667 -0,0455 992 -7,9496 245 -7,6749 861 
22 -2,8351 1214 -0,0455 1391 -7,9441 521 -7,0229 1391 
23 -1,7581 245 -0,0455 1470 -6,6371 1212 -4,5467 786 
24 -1,7202 924 -0,0028 928 -5,2152 786 1,3342 442 
25 -1,5787 783 0,0379 442 1,0192 442 3,5009 1470 
26 -0,8715 920 0,0722 211 3,7536 1470 3,9136 1372 
27 -0,4150 1263 0,0722 920 4,4286 806 4,7390 806 
28 -0,1427 1131 0,0722 1263 5,8317 887 5,8739 887 
29 0,0367 1111 0,1212 1214 8,4567 1466 8,0406 970 
30 7,0367 385 0,1212 1373 8,5661 970 8,3501 1466 
31 7,2162 786 0,1492 1205 10,2190 718 9,6968 718 
32 13,1548 874 0,1791 924 16,3594 924 15,4490 924 
33 14,2162 1372 0.2045 1110 22,8942 1111 21,6596 1111 
34 15,8316 992 0,2045 1111 23,0036 1207 21,7628 1207 
35 16,7290 442 0,2879 1207 25,6286 992 24,1358 992 
36 18,8829 1212 0,2879 1297 36,0192 1214 34,0406 702 
37 35,6861 861 0,3030 521 38,6442 702 34,4533 1214 
38 37,4361 963 0,3030 1471 38,7103 667 36,8473 667 
39 41,1393 806 0,3712 702 40,2848 1110 38,3740 1110 
40 44,2173 718 0,3712 887 42,5173 963 39,4933 963 
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Lanjutan         
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
41 58,0111 970 0,5379 1466 57,3769 928 53,8738 928 
42 108,5298 573 0,5427 667 57,8682 874 54,3340 874 
43 109,7034 702 0,6336 861 62,9032 573 55,9446 573 

 
Keterangan : AP : timbulnya birahi lagi setelah beranak DO : lama kosong 
 S/C : perkawinan per kebuntingan  CI : jarak beranak 
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Lampiran 5. Suhu dan kelembaban lingkungan  

Suhu* Kelembaban** 
Tanggal 

(1) Pagi 
(2) 

Siang 
(3) 

Pagi 
(4) 

Siang 
(5) 

22 Desember 2008 22 25 82 82 
23 Desember 2008 22 23 82 90 
24 Desember 2008 18 21 82 82 
25 Desember 2008 22 24 82 90 
26 Desember 2008 18 26 90 82 
27 Desember 2008 20 25 81 81 
28 Desember 2008 19 25 81 82 
29 Desember 2008 18 26 82 82 
30 Desember 2008 21 25 82 82 
31 Desember 2008 21 22 90 90 

1 Januari 2009 20 25 90 82 
2 Januari 2009 20 25 90 82 
3 Januari 2009 21 24 90 90 
4 Januari 2009 20 24 90 90 
5 Januari 2009 19 25 81 90 
6 Januari 2009 20 26 90 82 
7 Januari 2009 20 25 90 90 
8 Januari 2009 21 21 90 90 
9 Januari 2009 21 27 90 75 

10 Januari 2009 20 23 90 74 
11 Januari 2009 21 25 82 90 
12 Januari 2009 21 26 90 82 
13 Januari 2009 20 23 90 90 
14 Januari 2009 22 24 75 82 
15 Januari 2009 20 23 90 90 
16 Januari 2009 20 21 90 90 
17 Januari 2009 19 23 81 90 
18 Januari 2009 20 24 90 90 
19 Januari 2009 20 24 90 82 
20 Januari 2009 21 25 82 82 

21 Januari 2009 
22 Januari 2009 

20 
20 

23 
24 

82 
82 

82 
90 

Jumlah 647 772 2.749 2.728 
Rata-rata 20,2188 24,1250 85,9063 85,2500 

Standard deviasi 1,0994 1,5187 4,5886 4,8726 
Koefisien Variasi 5,4375 6,2951 5,3414 5,7156 

 
Keterangan :  *Suhu dalam derajat celsius 
 **Kelembaban dalam persen 

Pengukuran suhu dan kelembaban pagi hari pada pukul 06.30 WIB dan siang hari 
pada pukul 13.00 WIB 
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