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ABSTRACT 
 
 
 

THE REPEATABILITY ESTIMATION OF MILK PRODUCTION 
IN FRIES HOLLAND CROSSBRED COW AT PT.KARUNIA-KEDIRI 

 
 
 

The aim of this study was to estimate the repeatability value of milk 
production in Fries Holland Crossbred cows at PT.Karunia-Kediri from 25 August 
to 10 October 2008. 

 
The advantage of  this study was to estimate milk production for next 

lactation based on first lactation and to consider in milking decision in selection 
program. Repeatability was estimed using analysis of variance method one way 
layout unbalanced design. The material used in this study was recordings of milk 
production from 22 cows first lactation, second lactation, and third lactation. 
Before previous the milk production corrected with 305 days lactation,  twice day 
and mature equivalent. 

  
Average milk production after correction at first, second, and third 

lactation were 3.237,95  ± 968,69; 3.738,32 ± 1.034,33;  4.028,97 ± 1.540,49 
(litre). Repeatability of milk production was 0.1865 ± 0.0111. 

 
Result showed that milk production has low repeatability. The effect of 

temporary enviroment on milk production was higher than permanent enviroment. 
More regulary management cows and records the third lactation are needed to 
estimate repetability more accurately. 

 
Key words : milk production, repeatability 
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RINGKASAN  
 
 

ESTIMASI NILAI RIPITABILITAS PRODUKSI SUSU SAPI PERAH 
PERANAKAN FRIES  HOLLAND (PFH) 

DI PT.KARUNIA KEDIRI 
 

 
 

Penelitian tentang estimasi nilai ripitabilitas produksi susu sapi perah 
Peranakan Fries Holland (PFH) telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 
sampai dengan 10 Oktober 2008  di PT.Karunia yang beralamat di Desa Jongbiru 
Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. 

Tujuan dilakukannnya penelitian ini untuk mengestimasi nilai ripitabilitas 
produksi susu sapi perah PFH. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 
dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada peternak dalam 
memprediksi produksi susu pada laktasi berikutnya didasarkan pada laktasi 
sebelumnya serta sebagai pertimbangan pengambilan keputusan dalam program 
seleksi dan culling ternak. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data recording 
produksi susu dari 22 ekor sapi PFH yang memiliki catatan produksi susu laktasi 
satu, laktasi dua, dan laktasi tiga didasarkan pada pencatatan mulai 17 Februari 
2005 sampai 30 September 2008. Metode yang digunakan pada penelitian ini 
adalah studi kasus dengan penentuan sample secara purposive sampling. Data 
jumlah produksi susu per individu per laktasi terlebih dahulu dikoreksikan 305 
hari panjang laktasi, 2 kali pemerahan sehari, dan ME (mature equivalent). 
Setelah data dikoreksikan maka dilakukan analisa dengan menggunakan model 
analisa variansi pola searah dengan pengamatan yang sama per individu (balanced 
design) kemudian dianalisis secara deskriptif.  

Produksi susu rataan dari laktasi satu, laktasi dua, dan laktasi tiga berturut-
turut sebesar 3.193,36 ± 1.307,10; 3.799,23 ± 1.112,64; 3.220,77  ± 1.808,5 liter, 
dan produksi susu hasil koreksi 305, 2X, ME laktasi satu, laktasi dua, dan laktasi 
tiga berturut-turut adalah 3.237,95  ± 968,69; 3.738,32 ± 1.034,33;  4.028,97 ± 
1.540,49 liter. Ripitabilitas produksi susu sapi PFH adalah 0,1865 ± 0,0111. 

Dapat disimpulkan bahwa sifat produksi susu PT.Karunia-Kediri 
mempunyai nilai ripitabilitas rendah. Disarankan perlu konsistensi dalam 
manajemen pemeliharaan dan apabila nilai ripitabilitas dapat digunakan sebagai 
salah satu pertimbangan dalam program seleksi sapi betina di lingkungan 
PT.Karunia-Kediri maka dapat dimulai pada saat sapi tersebut mencapai periode 
laktasi ketiga. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Usaha peternakan mempunyai peranan penting dalam hal pangan 

utamanya pemenuhan protein hewani. Masyarakat mengakui bahwa produk-

produk peternakan memegang peranan yang sangat penting di masa sekarang dan 

masa yang akan datang. Salah satu komoditi ternak yang cukup menjanjikan 

untuk prospek peternakan ke depannya adalah sapi perah. Sapi perah adalah 

ternak yang menghasilkan susu melebihi kebutuhan anak-anaknya. Produksi susu 

tersebut dapat dipertahankan sampai waktu tertentu atau selama masa hidupnya 

walaupun anak–anaknya sudah disapih atau tidak disusuinya. Menurut keputusan 

Menteri Pertanian No.422/KPST/05.210/7/2001 sapi perah adalah ternak sapi 

yang dipelihara dengan tujuan untuk menghasilkan susu.  

Perkembangan sektor peternakan pada tahun terakhir ini mengalami 

peningkatan, khusus usaha sapi perah. Populasi sapi perah di Indonesia mencapai 

378.000 ekor dan untuk populasi Jawa Timur mencapai 138.988 ekor 

(Anonymous, 2007). Sedangkan menurut Toharmat, Noor, dan Nahrowi (2007) 

jumlah populasi sapi Holstein di Indonesia tercatat 344.447 ekor dengan laju 

perkembangan populasi mencapai 2,5% pertahun dan secara geografis 

penyebarannya tidak merata yaitu 97% dari populasi terkonsentrasi di  Pulau 

Jawa. Populasi tersebut tidak sebanding dengan tingkat konsumsi susu penduduk 

Indonesia yang berjumlah 210 juta jiwa.  
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Peternak harus melakukan manajemen secara optimal pada saat sapi perah 

berproduksi. Ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan pada masa 

berproduksi untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas susu yang baik. Tahapan 

yang dimaksud meliputi manajemen perkandangan, tata laksana pemberian pakan, 

pengaturan perkawinan, pengendalian penyakit, dan metode pemerahan (Sudono, 

Rosdiana, dan Setiawan, 2003). Produksi susu merupakan sifat kuantitatif yang 

selalu terulang selama ternak mengalami masa laktasi, sehingga dapat dilakukan 

pendugaan berapa jumlah produksi susu pada laktasi berikutnya berdasarkan 

estimasi nilai ripitabilitas sebagai parameter genetik (Hardjosubroto, 1994).  

Ripitabilitas belum banyak dikenal oleh peternak di Indonesia. Secara 

umum ripitabilitas merupakan penampilan sifat yang sama pada individu ternak 

dalam waktu berbeda selama hidup ternak. Ripitabilitas selain dipengaruhi oleh 

faktor genetik juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Pengaruh lingkungan 

adalah semua pengaruh yang bukan bersifat genetik, tetapi mempengaruhi 

produktivitas seekor ternak. Faktor lingkungan terdiri dari dua macam yaitu faktor 

lingkungan temporer dan faktor lingkungan permanen. Pengaruh faktor 

lingkungan permanen misalnya dari penyakit, kurang gizi pada awal 

pertumbuhan, dan lain-lain. Pengaruh lingkugan temporer yaitu sistem 

manajemen pemeliharaan yang dilakukan.  Menurut Hardjosubroto (1994) semua 

pengaruh yang tidak termasuk faktor genetik disebut faktor lingkungan. Berbeda 

dengan faktor genetik, faktor lingkungan dapat berubah dari waktu ke waktu. 

Faktor ini juga tidak diwariskan kepada keturunannya. Pengaruh faktor 

lingkungan terhadap individu satu dengan individu yang lain tidak sama. Untuk 
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menghitung nilai ripitabilitas produksi susu diperlukan data produksi per individu 

per laktasi dari seekor ternak.         

Pengetahuan tentang ripitabilitas ini perlu dikembangkan karena berguna 

untuk memprediksi produksi ternak pada masa yang akan datang. Nilai 

ripitabilitas dapat bermanfaat pada program seleksi ternak yang produktif dan 

culling ternak yang kurang produktif. Culling ternak dari hasil perhitungan nilai 

ripitabilitas dapat berdampak positif guna menekan biaya produksi dan 

menentukan strategi pemeliharaan selanjutnya. Berdasarkan pertimbangan 

tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang estimasi nilai ripitabilitas 

produksi susu sapi perah Peranakan Fries  Holland (PFH). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Ripitabilitas merupakan sifat yang diulang pada satu masa hidupnya. Salah 

satu sifat ternak perah yang diulang selama hidupnya yaitu produksi susu. Untuk 

mengetahui apakah nilai produksi susu antara laktasi satu, dua, dan tiga meningkat 

atau menurun maka diperlukan ripitabilitas. Sehubungan dengan hal tersebut 

maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ripitabilitas 

produksi susu sapi-sapi di PT.Karunia-Kediri.   

 

1.3. Tujuan Penelitian  

  Tujuan dilakukannnya penelitian ini adalah untuk mengestimasi nilai 

ripitabilitas produksi susu sapi perah PFH di PT.Karunia Kediri. 
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1.4. Kegunaan Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan 

pengetahuan dan informasi kepada peternak dalam memprediksi produksi susu 

pada laktasi berikutnya didasarkan pada laktasi sebelumnya serta sebagai 

pertimbangan pengambilan keputusan dalam program seleksi dan culling ternak di 

PT.Karunia Kediri. 

 

1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

Nilai ripitabilitas produksi susu sapi perah diperlukan catatan (recording) 

produksi susu dari laktasi satu, dua, dan tiga dari seekor ternak dalam satu masa 

laktasi yang ideal yaitu 305 hari. Adanya recording akan didapat informasi 

manajemen individu ternak sapi dan keadaan kelompok untuk pelaksanaan 

evaluasi pengelolaan yang telah dilaksanakan dan perencanaan jangka panjang 

akan memudahkan untuk menganalisa suatu peternakan. 

Pendugaan nilai ripitabilitas penting untuk mengetahui seberapa besar  

angka pengulangan sifat yang muncul berkali-kali selama hidupnya. Angka 

pengulangan merupakan bagian dari ragam fenotipe yang disebabkan oleh 

perbedaan antar individu yang bersifat permanen (Hardjosubroto, 1994). Nilai 

ripitabilitas meliputi semua pengaruh genetik ditambah pengaruh lingkungan 

yang bersifat permanen. Pengaruh lingkungan permanen adalah semua pengaruh 

yang bukan bersifat genetik, tetapi mempengaruhi produktivitas seekor ternak 

selama hidupnya. Nilai ripitabilitas dapat digunakan untuk menduga produksi 

susu seekor ternak pada masa yang akan datang didasarkan pada produksi susu 

sebelumnya.  



 5

1.6. Hipotesis  

 Nilai ripitabilitas produksi susu sapi perah PFH  di PT.Karunia Kediri 

termasuk tinggi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sapi Peranakan Fries Holland (PFH) 

 Peternakan sapi perah di Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-19 yaitu 

dengan mengimpor sapi perah bangsa Ayrshire, Jersey, dan Milking Shorthorn 

dari Australia. Kemudian pada permulaan abad ke-20 disusul dengan 

pengimporan sapi perah Fries Holland dari Belanda dan mulai tahun 1957 telah 

dilakukan perbaikan mutu genetik sapi lokal (Susilorini, Sawitri, dan Muharlien, 

2008). Menurut Hardjosubroto (1994) sejarah keberadaan sapi perah di Indonesia 

dimulai dengan didatangkannya sapi perah pejantan Fries Holland dari Belanda 

oleh Bosma dan Van Andel pada tahun 1891-1893 di wilayah Tengger dan 

Pasuruan, kemudian diusahakan terus perbaikan sapi Lokal dengan program 

grading up. 

 Adapun taksonomi sapi perah menurut Susilorini, dkk (2008) sebagai 

berikut : 

 Filum  : Chordata 

 Kelas  : Mamalia 

 Ordo  : Artiodactyla 

 Famili  : Bovidae 

 Genus  : Bos 

 Sub Genus : - Bos Taurus Typicus yaitu sapi yang berasal dari Eropa 

  - Bos Taurus Indicus yaitu sapi yang berasal dari Asia dan 

Afrika 
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 Menurut Blakely dan Bade (1989) adapun karakteristik  sapi perah PFH 

antara lain warna tubuhnya hitam belang putih dengan pembatas yang jelas, 

terdapat warna putih berbentuk segitiga di dahi dengan kepala panjang, berat 

induk mencapai 675 kg, temperamen tenang, memiliki produksi susu tinggi 

namun kadar lemak rendah. Ukuran badan, kecepatan pertumbuhan serta 

karkasnya sangat bagus. 

 

2.2. Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Susu Sapi Perah 

 Banyak faktor yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas susu pada 

ternak sapi perah.  Menurut Anggorodi (1994) bahwa produksi susu sapi perah 

dipengaruhi oleh faktor genetik yaitu bangsa, umur, ukuran tubuh. Selain itu juga 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan diantaranya  pakan, penyakit, frekuensi 

pemerahan dan iklim. Menurut Sudono, dkk (2003) pada masa produksi peternak 

harus melakukan manajemen secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh 

optimal pula. Ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan pada masa produksi, 

karena tahapan ini mempengaruhi produksi susu, yakni kualitas dan kuantitas susu 

yang dihasilkan. Tahapan yang dimaksud meliputi manajemen perkandangan, tata 

laksana pemberian pakan, pengaturan perkawinan, pengendalian penyakit, dan 

metode pemerahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi susu antara lain : 

• Bangsa 

Produksi susu sangat dipengaruhi oleh bangsa sapi perah. Adakalanya 

mempunyai produksi tinggi tetapi lemaknya rendah dan sebaliknya. Sapi 

Fries Holland yang berwarna hitam belang putih dan menonjol untuk 
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produksi susunya ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia (Blakely, 

dan Bade, 1989). 

• Umur 

Pada umumnya sapi berumur 5-6 tahun sudah mempunyai produksi susu 

yang tinggi. Umur ternak erat kaitannya dengan periode laktasi. Pada 

periode permulaan produksi susu akan tinggi tetapi pada masa-masa akhir 

laktasi produksi susu akan menurun. Selama periode laktasi kandungan 

protein akan mengalami kenaikan sedangkan kandungan lemak mula-mula 

menurun sampai bulan ketiga laktasi kemudian naik lagi (Eniza, 2008).   

• Ukuran Tubuh 

Menurut Mason (1993) sapi perah tidak boleh terlalu gemuk dan tidak 

boleh terlalu kurus. Body Condition Score (BCS) sapi pada awal laktasi 

adalah 2,5 sampai 3,25 sedangkan sapi kering 3,25 sampai 3,75. Sapi yang 

terlalu gemuk akan mengalami kesulitan beranak sedangkan sapi yang 

terlalu kurus akan mengalami gangguan reproduksi dan mempunyai 

produktivitas rendah. Sapi yang mempunyai berat badan optimal akan 

cenderung memiliki produksi susu yang tinggi. Hal ini dikarenakan sapi 

akan memiliki jaringan sekretori yang baik pada ambingnya.  

• Pakan 

Menurut Taylor (1992) pakan yang dikonsumsi oleh sapi perah selain 

untuk hidup pokok juga digunakan untuk berproduksi terutama susu dan 

pertumbuhan. Jumlah pakan yang dikonsumsi oleh sapi laktasi selalu 

disesuaikan dengan tingginya produksi dan kadar lemak dari susu yang 

dihasilkan. Dengan pakan yang optimal diharapkan pakan dapat disintesis 
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menjadi susu. Menurut Tillman, Hartadi, Reksohadiprodjo, 

Prawirokusumo, dan Lebdosoekojo (1998) upaya peningkatan produksi 

susu tidak dapat dicapai jika hanya memperhatikan faktor genetik saja, 

tetapi juga harus memperbaiki faktor lingkungan yang berpengaruh 

diantaranya pemberian pakan. Pemberian pakan pada sapi perah periode 

laktasi memegang peranan penting dalam peningkatan produksi susu. 

Kebutuhan zat makanan bagi sapi perah tergantung kebutuhan untuk hidup 

pokok ditambah jumlah zat makanan yang terdapat dalam air susu yang 

disekresikan, yang tergantung dari jumlah air susu dan komposisinya. 

Menurut Eniza (2008) jenis pakan dapat mempengaruhi komposisi susu. 

Pakan yang terlalu banyak konsentrat akan menyebabkan kadar lemak 

susu rendah. Jenis pakan dari rumput-rumputan akan menaikkan 

kandungan asam oleat sedangkan pakan berupa jagung atau gandum akan 

menaikkan asam butirat. Pemberian pakan yang banyak pada seekor sapi 

yang kondisinya jelek pada waktu sapi itu dikeringkan dapat menaikkan 

hasil susu sebesar 10-30%. Pemberian air minum pada ternak adalah 

penting untuk produksi susu karena susu 87% terdiri dari air dan 50% dari 

tubuhnya sapi terdiri dari air. 

• Penyakit 

Penyakit yang diderita oleh ternak perah dapat mempengaruhi produksi 

susu bahkan tidak jarang berakibat pula pada penurunan kualitas susu yang 

dihasilkan. Mastitis merupakan salah satu penyakit yang sering diderita 

oleh sapi perah. Mastitis adalah suatu peradangan pada ambing yang dapat 

disebabkan oleh mikroorganisme, zat kimia, luka termis ataupun luka 
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karena mekanis. Peradangan ini dapat mempengaruhi komposisi air susu 

antara lain dapat menyebabkan bertambahnya protein dalam darah dan sel-

sel darah putih didalam ambing serta menyebabkan penurunan produksi 

susu. Pada susu mastitis kandungan lemak, laktosa, dan casein menurun 

dan kandungan whey protein meningkat. Kandungan mineral Natrium dan 

Chlorida terlihat meningkat sedangkan Kalium dan Kalsium menurun 

(Eniza, 2008) . 

• Frekuensi Pemerahan 

Menurut Eniza (2008) faktor yang mempengaruhi produksi susu antara 

lain jumlah pemerahan setiap harinya, lama pemerahan, dan waktu 

pemerahan. Pemerahan yang dilakukan 3-4 kali sehari setiap hari dapat 

meningkatkan produksi susu daripada hanya diperah 2 kali sehari. 

Susilorini dan Sawitri (2006) berpendapat bahwa susu hasil pemerahan 

pagi lebih tinggi secara kuantitas sedangkan susu hasil pemerahan sore 

lebih tinggi secara kualitas. Pemerahan menggunakan mesin dapat 

meningkatkan kualitas dan higienis susu. Untuk itu disarankan pemerahan 

dilakukan menggunakan mesin perah. Hal tersebut juga dapat mengurangi 

tingkat potensi munculnya radang ambing.  

• Iklim 

Suhu dan kelembaban lingkungan jelas mempengaruhi produksi susu. 

Dengan suhu dan kelembaban tinggi akan menurunkan produksi susu 

karena sapi akan menurun konsumsi pakannya namun hal tersebut belum 

tentu mempengaruhi komposisi susu (Eniza, 2008). Menurut Sudono, dkk 

(2003) suhu ideal untuk peternakan sapi perah adalah 15˚C-21˚C. Letak 
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kandang harus bebas dari kandang ternak yang lain, konstruksi kandang 

yang baik, ventilasi kandang dan sirkulasi udara baik, serta harus ada 

tempat penimbunan kotoran. 

 

2.3. Recording  

 Keberhasilan usaha peternakan dapat dicapai dengan manajemen yang 

baik. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan namun sering dilupakan adalah 

recording yang harus dilakukan secara sistematik dan akurat. Recording 

merupakan kumpulan dari catatan yang dibuat secara berkesinambungan untuk 

dapat digunakan dalam mengevaluasi kegiatan peternakan. 

 Hardjosubroto (1994) mengatakan bahwa dengan adanya recording akan 

didapat informasi manajemen individu ternak sapi dan keadaan kelompok untuk 

pelaksanaan evaluasi pengelolaan yang telah dilaksanakan dan perencanaan 

jangka panjang akan memudahkan untuk menganalisa suatu peternakan sehingga 

dapat diketahui kemajuan usahanya. Beberapa faktor yang perlu dicatat adalah : 

1. Jumlah pakan yang diberikan pada setiap ekor sapi/hari. 

2. Jumlah produksi setiap hari/bulan. 

3. Perkawinan atau reproduksi. 

4. Identifikasi induk dan anak. 

Menurut Cady (2007) bahwa tujuan pembuatan catatan ternak adalah untuk : 

1. Membuat keputusan setiap harinya. 

2. Membuat perhitungan finansial dan pajak. 

3. Mengukur kemajuan. 

4. Mengetahui permasalahan dalam usaha peternakan. 
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5. Mengevaluasi genetik. 

6. Merencanakan tindakan ke depan. 

7. Untuk penelitian. 

Schimdt dan Van Vleck (1974) menyatakan bahwa pencatatan sapi perah 

sering digunakan untuk membuat keputusan harian, untuk memusatkan perhatian 

pada ternak, menentukan masa kering bagi ternak, menyeleksi ternak, dan untuk 

pencatatan program pengendalian penyakit. Pencatatan yang perlu dilakukan 

dalam mengelola usaha peternakan antara lain pencatatan identifikasi, 

perkembangbiakan, kelahiran, kesehatan, produksi susu, selain itu pencatatan 

tentang makanan ternak, penjualan ternak, dan catatan silsilah ternak juga perlu 

dilakukan untuk membuat keputusan dalam manajemen usaha peternakan. 

Menurut Hardjosubroto (1994) catatan produksi susu yang ideal mencatat 

produksi susu pagi dan sore setiap hari, selama berlangsungnya periode laktasi. 

Hal demikian sudah lazim dilakukan oleh peternak ataupun perusahaan susu 

dengan jumlah sapi terbatas namun untuk suatu perusahaan susu menggunakan 

mesin pemerah susu, hal ini sering merupakan masalah karena sangat merepotkan 

dan membutuhkan biaya cukup besar. 

Recording produksi susu harian setiap induk dapat dibuat kartu recording 

menurut Mason dan Buvanedran (1982) yaitu berbentuk tabel yang terdiri dari 

nomor sapi, hari tanggal dan waktu, jumlah produksi susu, jumlah pemerahan, 

kadar protein dan kadar lemak, serta catatan calving interval. 
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2.4. Ripitabilitas 

Menurut Lasley (1972) konsep angka pengulangan (ripitabilitas) berguna 

untuk sifat-sifat yang muncul berkali-kali selama hidupnya, misal produksi susu. 

Angka pengulangan didefinisikan sebagai korelasi fenotipe antara performans 

sekarang dengan performans di masa mendatang pada satu individu. Setiap hasil 

pengamatan produksi menggambarkan hasil kerjasama antara faktor genetik dan 

faktor lingkungan. Apabila pengamatan dilakukan berulang kali maka hasil 

pengamatan pada lingkungan yang pertama akan berbeda dengan lingkungan pada 

pengamatan kedua dan sebaliknya.  

Ripitabilitas merupakan bagian dari ragam fenotipe yang disebabkan oleh 

perbedaan antar individu yang bersifat permanen. Oleh sebab itu, angka 

pengulangan meliputi semua pengaruh genetik ditambah pengaruh lingkungan 

permanen.  

Beberapa nilai angka pengulangan pada ternak sapi perah menurut 

Hardjosubroto (1994) adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Nilai Ripitabilitas Dari Beberapa Sifat Pada Sapi Perah        
  (Hardjosubroto, 1994) 
 

Sifat r (%) 
 

Produksi susu 40 - 60 

Jarak beranak 2 - 20 

Kandungan lemak susu 50 - 75 
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Angka pengulangan sifat merupakan batas maksimum dari angka 

pewarisan atau angka pengulangan selalu lebih besar atau sama dengan angka 

pewarisan sifat. Menurut (Widodo dan Hakim, 1981) kisaran nilai ripitabilitas 

beragam antara 0,0 sampai 1,0 atau 0 sampai 100%. Sedangkan menurut (Keown, 

1992) kisaran nilai ripitabilitas adalah 0 sampai 25% (rendah), 25% sampai 40% 

(sedang), 45% sampai 99% (tinggi). 

 

2.5. Faktor Yang Mempengaruhi Ripitabilitas 

Keragaman akibat lingkungan permanen merupakan pengaruh perbedaan 

penampilan sifat dari beberapa individu dalam suatu populasi. Timbulnya 

keragaman karena tidak akan mungkin terdapat dua individu yang benar-benar 

sama, alasannya ialah lingkungan dari kedua individu tersebut tidak mungkin 

sama meskipun pada tempat dan waktu yang sama. Dua individu atau lebih 

berkembang dalam lingkungan yang sama tetapi mempunyai fenotipe yang 

berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa kedua individu tersebut mempunyai 

genotipe yang berbeda (Pane, 1986). 

Menurut Warwick, Astuti, dan Hardjosubroto (1983) pengaruh lingkungan 

yang permanen adalah semua pengaruh yang bukan bersifat genetik, tetapi 

mempengaruhi produktivitas seekor ternak selama hidupnya. Pengaruh ini 

misalnya dari penyakit, kurang gizi pada awal pertumbuhan, dan lain-lain. Jadi 

semua kemungkinan yang menyebabkan produktivitas selama hidupnya menjadi 

lebih rendah atau lebih tinggi dari yang diharapkan.  

Pengaruh lingkungan antara individu satu dengan individu lain tidak sama. 

Karena ketidak seragaman pengaruh dari faktor lingkungan maka akan timbul 



 15

suatu variasi dari faktor lingkungan yang akan menimbulkan suatu ragam atau 

variansi lingkungan, yang disingkat dengan 2
eσ . Faktor lingkungan ini diusahakan 

sedapat mungkin seragam atau variansi lingkungan dibuat sekecil mungkin agar 

performans yang sedang diukur mencerminkan sebagian besar dari pengaruh 

genetik (Hardjosubroto, 1994). 

 

2.6. Faktor Koreksi Terhadap Produksi Susu 

 Produksi susu selama masa laktasi dari seekor sapi perah merupakan 

interaksi antara lingkungan dan hereditas. Untuk itu perlu dihilangkan berbagai 

penyimpangan yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang terkendali dengan 

menggunakan faktor koreksi.  

 Menurut Pane (1986) produksi susu dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor-faktor ini ada yag terkendali maupun tidak terkendali. Terhadap faktor yng 

terkendali, produksi susu dapat disesuaikan atau dikoreksikan ke arah keadaan 

tertentu sebagai patokan standart. Faktor koreksi yang paling terkenal adalah 

faktor koreksi produksi susu yang disesuaikan ke arah lama pemerahan 305 hari, 

umur induk dewasa, dan pemerahan 2 kali/hari atau 305, 2x, ME. 

 Standarisasi lama laktasi 305 hari didasarkan perhitungan bahwa seekor 

sapi perah paling optimal apabila dapat beranak satu kali dalam satu tahun. Umur 

dewasa mencapai pada umur 66-72 bulan dan pada umur ini seekor sapi dapat 

berproduksi optimal. Frekuensi pemerahan memberikan pengaruh terhadap total 

produksi susu selama laktasi. Sapi-sapi yang diperah tiga kali sehari akan 

memproduksi 15 sampai 20 persen susu lebih banyak daripada sapi yang diperah 

dua kali sehari (Warwick, Astuti, dan Hardjosubroto, 1983). 
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 Menurut Widodo dan Hakim (1981) produksi susu setiap sapi pada setiap 

periode laktasi dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya distribusi, sebab 

perbedaan individu di dalam populasi, pengaruh lingkungan yang berbeda di 

dalam kelompok ternak antara lain : umur sapi, periode calving interval, panjang 

waktu kering kandang, panjang interval pemerahan, serta manajemen 

pemeliharaan ternak. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di PT.Karunia milik Bapak Boedi Darma yang 

beralamat di Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri mulai 

tanggal 25 Agustus–10 Oktober 2008. 

 

3.2. Materi Penelitian  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data recording 

produksi susu dari 22 ekor sapi PFH yang memiliki catatan produksi susu laktasi 

satu, laktasi dua, dan laktasi tiga. Catatan produksi susu tersebut didasarkan pada 

pencatatan mulai 17 Februari 2005 hingga 30 September 2008. 

 

3.3.  Metode Penelitian  

 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus yaitu 

metode penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam 

terhadap suatu gejala tertentu untuk mendapat data (Arikunto, 2002). Pengambilan 

sampel sapi perah yang digunakan sebagai data dilakukan secara purposive 

sampling yaitu penentuan materi didasarkan pada syarat tertentu. Teknik ini 

biasanya dilakukan karena  adanya beberapa pertimbangan sehingga sampel harus 

didasarkan ciri, sifat, dan karakteristik. Pertimbangan pengambilan sampel dalam 

penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan sampel yang dijelaskan seperti dibawah 

ini :  
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1. Lokasi penelitian :  

 Lokasi penelitian ini merupakan suatu perusahaan susu yang sudah 

menjalankan usahanya sejak tahun 1984 dan mendapat surat ijin 

usaha pada tahun 1990. 

 Memiliki populasi sapi perah yang cukup banyak. 

 Memiliki recording produksi yang lengkap. 

2. Penentuan Sampel 

 Sapi perah yang memiliki catatan produksi susu lengkap dari 

laktasi satu, laktasi dua, dan laktasi tiga. 

Teknik pengambilan data dari recording produksi susu mulai 17 Februari 

2005 sampai 24 Agustus 2008 sebagai data sekunder, data recording produksi 

susu mulai 25 Agustus sampai 30 September 2008 sebagai data primer. Untuk 

melengkapi data yang diperlukan diajukan pertanyaan sesuai daftar pertanyaan 

yang telah disiapkan kepada pemilik dan petugas kandang tentang faktor-faktor 

yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. 

 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati adalah produksi susu sapi perah PFH pada periode 

laktasi pertama, laktasi kedua, dan laktasi ketiga yang terdapat di PT.Karunia-

Kediri. 

 

3.5. Jalannya Penelitian 

 Adapun jalannya pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahapan 

antara lain : 
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1. Perijinan Lokasi Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian dilakukan proses perijinan kepada Pimpinan 

PT Karunia – Kediri serta melengkapi syarat-syarat administrasi di lokasi 

penelitian. 

2. Pemilihan Sampel  

Dalam tahapan ini dilakukan pemilihan dari 92 ekor populasi sapi perah yang 

ada di lokasi penelitian. Dari jumlah populasi tersebut akan dipilih sapi mana 

sapi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dari 92 ekor sapi laktasi 

hanya 70 ekor sapi yang memiliki catatan produksi susu lengkap mulai laktasi 

satu, laktasi dua, dan laktasi tiga. Dari 70 ekor sapi, 30 ekor sapi masih 

mencapai laktasi satu, 18 ekor sapi mencapai laktasi dua, dan 22 ekor sapi 

yang mencapai laktasi tiga. Dengan demikian yang digunakan sampel dalam 

penelitian ini adalah 22 ekor sapi yang memiliki catatan lengkap mulai laktasi 

satu, dua, dan tiga. 

3. Koleksi Data 

Tahapan ini antara lain terdiri dari mencatat data tanggal beranak sapi yang 

memiliki catatan lengkap, melihat data tanggal beranak tiap individu sapi per 

laktasi, mecocokkan data tanggal beranak sapi yang ada pada recording 

dengan yang ada pada kartu sapi yang ada di papan kandang masing-masing 

sapi, kemudian melihat recording produksi susu dengan mencocokkan tanggal 

beranak sapi yang sudah ada datanya. 

4. Tabulasi Data 

Dari data-data yang diperoleh dari proses sebelumnya dilakukan perhitungan 

produksi susu sapi per periode laktasi kemudian dihitung rataan dan standart 
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deviasinya per populasi per laktasi, menghitung lama laktasi per individu per 

laktasi serta dibentuk tabel dan grafik untuk memudahkan. 

5. Editing Data 

Dalam tahapan ini dilakukan perhitungan produksi susu yang dikoreksikan ke 

305 hari, 2x, dan ME untuk masing-masing individu sapi per laktasi, 

menghitung rataan dan standart deviasinya. 

6. Kalkulasi Data 

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir menghitung nilai ripitabilitas 

produksi susu dari 22 ekor sapi tersebut.  

 

3.6.  Analisis Data  

Data dalam penelitian ini adalah jumlah produksi susu per individu sapi 

pada periode laktasi pertama, laktasi kedua dan laktasi ketiga. Data jumlah 

produksi susu per individu per laktasi terlebih dahulu dikoreksikan 305 hari, 2 kali 

pemerahan, dan ME sebagai berikut (tabel ada pada Lampiran 1) : 

• Koreksi 305 hari panjang laktasi menggunakan tabel dari 

(Hardjosubroto, 1994). 

• Data produksi susu dengan panjang laktasi lebih dari 305 hari 

dikoreksikan sesuai tabel dari (Hardjosubroto, 1994). 

• Untuk faktor koreksi catatan tidak lengkap menjadi 305 hari panjang 

laktasi menggunakan tabel dari (Widodo dan Hakim, 1981). 

• Dilakukan juga faktor koreksi 2 kali pemerahan sehari. 

• Koreksi ME dilakukan dengan asumsi untuk laktasi 1 digunakan 

standart umur kurang dari 36 bulan sedangkan laktasi 2 dan 3 
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menggunakan standart umur lebih dari 36 bulan menggunakan tabel 

(Hardjosubroto, 1994). 

Setelah data dikoreksikan maka dilakukan analisa dengan menggunakan 

variasi pola searah. Model analisa variansi dengan pengamatan yang sama per 

individu (balanced design) sesuai dengan (Yitnosumarto, 1991) adalah sebagai 

berikut : 

Analisa sidik ragam : 

Sumber Variansi db JK KT KTH 
Laktasi n-1 JK laktasi KT laktasi  
Individu N-1 JK individu KT individu 

2
1

2
we kσσ +  

Laktasi X individu (n-1) (N-1) JK interaksi KT interaksi 
2
eσ  

Total M-1 JK total   
 

Keterangan :  

db       = derajat bebas 

JK      = jumlah kuadrat 

KT     = kuadrat tengah 

KTH  = kuadrat tengah harapan  

M      = banyaknya pengukuran seluruhnya 

N      = banyak individu 

n       = banyak laktasi per individu  

k1       = n  (bila pengamatan per individu sama) 

Mk     = jumlah pengukuran individu ke k, m = jumlah pengukuran 

2
wσ    = komponen ragam antar individu 

2
eσ    = komponen ragam pengukuran dalam individu 
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Angka pengulangan (ripitabilitas = R) diukur dengan rumus dibawah ini sesuai 

dengan (Hardjosubroto, 1994) : 

R = 22222

2222

etepida

epida

σσσσσ
σσσσ
++++

+++
   

   = 2

22

p

epg

σ
σσ +

 

   = 22

2

ew

w

σσ
σ
+

 

 

Keterangan : 

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 

2
gσ  = ragam genetik 

2
epσ   = ragam lingkungan yang permanen 

2
pσ  = ragam fenotipe total 

 

Untuk standart eror dari nilai ripitabilitas dapat diukur dengan rumus dibawah ini 

sesuai dengan (Hardjosubroto, 1994) : 

S.E.(R) = 
)1)(.(

))1(1()1)(1.(2
2

1

2
1

2

−−
−+−−

NNMk
RkRM  
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Keterangan :  

Mk    = banyaknya pengukuran pada individu ke i 

M   = banyaknya pengukuran seluruhnya 

N   = banyak individu  

Dari hasil nilai ripitabilitas (R) dan nilai standart eror (R) akan dianalisis secara 

deskriptif.  

 

3.6. Batasan Istilah 

Produksi susu merupakan jumlah dari hasil sekresi kelenjar ambing atau mamae 

dari ternak, diperoleh dari pemerahan ambing mamalia yang sehat dan 

mengandung lemak, protein, laktosa, serta berbagai jenis garam dan 

vitamin selama 305 hari. 

Ripitabilitas (R) adalah angka pengulangan sifat yang muncul berkali-kali selama 

hidup yang diperoleh dari proporsi dari ragam genetik dan ragam 

lingkungan permanen dibandingkan dengan ragam fenotipe total. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Susu Sapi Perah 
Peranakan Fries Holland (PFH) 

 
Tingkat produksi susu dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor 

lingkungan. Faktor lingkungan yang berpengaruh antara lain suhu dan 

kelembaban lingkungan tempat penelitian. Lokasi penelitian ini berada pada 

ketinggian ±214 meter dari permukaan laut menyebabkan daerah ini bersuhu 

tinggi. Suhu lingkungan di tempat penelitian untuk pagi hari rata-rata 23ºC dan 

pada siang hari mencapai rata-rata 32ºC (data suhu selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 2). Suhu lingkungan yang tinggi dapat menurunkan produksi susu 

karena sapi akan menurun konsumsi pakannya, meningkatkan konsumsi minum, 

sehingga dapat menurunkan berat badan ternak dan mempengaruhi sintesis 

terjadinya susu namun belum dapat dipastikan suhu mempengaruhi komposisi 

susu. Suhu lingkungan dapat mempengaruhi tingkat stres ternak yang dapat 

mempengaruhi produksi susu. Lokasi penelitian mengimbangi pengaruh suhu ini 

dengan menanam pohon-pohon rindang di lokasi peternakan, membuat bangunan 

kandang yang sesuai dengan daerah panas, misalnya dengan atap menggunakan 

asbes serta memandikan ternak pada siang hari sebelum dilakukan pemerahan.   

Menurut Susilorini dan Sawitri (2006) temperatur antara 5-21ºC tidak 

berpengaruh terhadap produksi susu dari berbagai bangsa sapi perah. Pada kisaran 

temperatur ini disebut temperatur nyaman bagi sapi perah karena metabolisme dan 

laju respirasi tidak terganggu. Temperatur di atas 21ºC maka terjadi penurunan 

produksi susu karena konsumsi pakan menurun, konsumsi minum meningkat, 
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suhu tubuh serta laju perkeringatan meningkat. Sedangkan menurut Sudono, dkk 

(2003) suhu di peternakan sapi perah dapat dikondisikan untuk meningkatkan 

sirkulasi udara dan adanya pohon-pohon rindang sekitar peternakan juga dapat 

mempengaruhi suhu lingkungan.  

Di Indonesia sapi perah yang banyak dikembangkan adalah Peranakan 

Fries Holland (PFH). Sapi FH yang dikembangkan di Indonesia kebanyakan 

adalah hasil import dari Belanda dan Australia. Kemampuan sapi FH yang ada di 

negeri asalnya yang dapat mencapai 4.470 kg per laktasi (Siregar, 1996) 

sedangkan menurut Susilorini, dkk (2008) produksi susu sapi FH yang ada di 

negara asal mencapai 6.350 liter per laktasi. Rataan produksi susu per individu per 

laktasi di lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut : (data produksi susu per 

individu per laktasi selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3 dan Lampiran 4)  

Tabel 2. Rataan Produksi Susu Sapi yang Dihasilkan di Lokasi Penelitian 
 

 
Keterangan 

 
Jumlah 

Sapi 
(ekor) 

 
Produksi Susu 

Sebelum Dikoreksi ke 
(305, 2x, ME) 

(Liter) 

 
Produksi Susu Setelah 

Dikoreksi ke 
(305, 2x, ME) 

(Liter) 
Laktasi 1 22 3.193,36 ± 1.307,10 3.237,95  ± 968,69 

Laktasi 2 22 3.799,23 ± 1.112,64 3.738,32 ± 1.034,33 

Laktasi 3 22 3.220,77  ± 1.808,58 4.028,97 ± 1.540,49 

 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa untuk produksi susu antara laktasi 

kesatu, laktasi kedua mengalami peningkatan sedangkan dari laktasi dua ke laktasi 

ketiga mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada kurva dibawah ini : 
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   Gambar 1. Kurva Rataan Produksi Susu Per Laktasi di Lokasi Penelitian  

 

Produksi susu antara laktasi pertama dengan laktasi kedua meningkat, 

namun dari laktasi dua ke laktasi tiga mengalami penurunan. Seharusnya produksi 

susu terus mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada laktasi ketiga. 

Menurut Scmidt dan Van Vleck (1974) menyatakan bahwa seiring dengan 

bertambahnya umur maka produksi susu diperkirakan akan meningkat. Hal ini 

disebabkan karena sel sekretori yang semakin sempurna sehingga dapat 

memproduksi susu dalam jumlah yang lebih banyak. Induk umur 24 bulan 

berproduksi 75% dari produksi susu induk dewasa (72 bulan) dan akan meningkat 

menjadi 85% pada laktasi kedua.  

Penurunan produksi susu sapi perah PFH di tempat penelitian dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya pakan yang diberikan pada ternak, baik pakan 

pada saat periode laktasi maupun periode kering. Produksi susu pada umumnya 

dapat ditingkatkan dengan pemberian pakan yang cukup baik kualitas maupun 

kuantitas. Di lokasi penelitian ini pakan hijauan dan pakan konsentrat tergantung 



 27

kesediaan peternak, berapa jumlah pakan yang ada dibagi rata dengan jumlah sapi 

yang ada. Pakan hijauan terdiri dari Rumput Gajah dan Tebon Jagung (data 

ketersediaan pakan hijauan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5). Pakan 

tambahan menggunakan dedak, gamblong, serta ampas tahu. Sapi periode kering 

kurang diperhatikan masalah pakannya. Menurut Eniza (2008) pemberian pakan 

yang banyak pada seekor sapi yang kondisinya jelek pada waktu sapi itu 

dikeringkan dapat menaikkan hasil produksi susu sebesar 10-30%. Pakan yang 

diberikan pada sapi di lokasi penelitian tidak merata pada setiap individu sapi.  

Disamping faktor tersebut diatas, waktu pengeringan juga menjadi faktor 

yang dapat mempengaruhi produksi susu. Lama periode kering di lokasi penelitian 

masing-masing sapi perah tidak sama dapat dilihat pada data tanggal beranak sapi 

(Lampiran 6) serta data lama laktasi seekor sapi (Lampiran 7). Ternak pada akhir 

periode laktasi dikeringkan selama dua bulan, bahkan ada beberapa sapi yang 

dikeringkan kurang dari dua bulan karena dianggap masih berproduksi tinggi. 

Sebagian ternak yang produksi susunya sedikit (menghasilkan susu rendah, 

sebelum sapi tersebut waktunya dikeringkan) memiliki periode kering lebih 

panjang yakni antara 3-5 bulan. Menurut Waldner (2008) periode kering yang 

baik dapat dilakukan pada 45-60 hari (sekitar 2 bulan) sebelum ternak tersebut 

melahirkan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap produksi susu yang dihasilkan. 

Jika pengeringan kurang dari waktu tersebut maka sel sekretori belum cukup 

waktu untuk perbaikan dan beristirahat sehingga pada laktasi berikutnya produksi 

susunya kurang optimal.  
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Frekuensi pemerahan di lokasi penelitian dilakukan dua kali dalam sehari 

yaitu pada pukul 03.00 pagi dan pukul 12.00 siang. Pemerahan ditempat 

penelitian ini kurang efisien karena dilakukan dengan pemerahan manual 

(menggunakan tangan) dan petugas pemerah sering kurang memperhatikan 

prosedur pemerahan yang baik sehingga sering terjadi mastitis dan dapat 

menurunkan tingkat produksi susu yang dihasilkan. Pengukuran kuantitas 

produksi susu menggunakan timba ukuran dengan satuan liter. 

Menurut Santosa, Purwantini, dan Rahardho (2001) peningkatan produksi 

susu secara kuantitatif dapat dilakukan dengan cara peningkatan mutu genetik 

ternak dan tatalaksana pemeliharaan. Peningkatan produksi susu dengan cara 

memperbaiki tatalaksananya dapat dilakukan antara lain dengan : 

1. Memperbaiki cara pemeliharaan. 

2. Memperbaiki cara pemberian pakan baik secara kuantitas maupun 

kualitas dari pakan tersebut. 

3. Pencegahan penyakit. 

Peningkatan mutu genetik dapat ditempuh melalui dua cara yaitu: 

1. Seleksi. 

2. Sistem perkawinan. 

 

4.2. Ripitabilitas Produksi Susu Sapi Peranakan Fries Holland (PFH) 

 Salah satu manfaat pencatatan ternak adalah untuk mengetahui nilai 

ripitabilitas seekor ternak. Pendugaan nilai ripitabilitas merupakan hasil korelasi 

fenotipe antara performans sekarang dengan performans - performans di masa 

mendatang pada suatu individu. Nilai komponen ragam antar individu sapi ( 2
wσ ) 
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didapat sebesar = 272.372,78 dan komponen ragam pengukuran dalam individu 

sapi ( 2
eσ ) sebesar = 1.188.064,41 maka hasil estimasi nilai ripitabilitas produksi 

susu berdasarkan perhitungan R = 2
wσ / 2

wσ + 2
eσ  diperoleh 0,1865 (Lampiran 8). 

Nilai ripitabilitas ini berarti keragaman produksi susu sebesar kurang lebih 

18,65% disebabkan perbedaan antar individu yang bersifat permanen atau genetik, 

sedangkan pengaruh perbedaan individu yang bersifat temporer sangat tinggi yaitu 

81,35%. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hardjosubroto (1994) bahwa konsep 

pengulangan ragam lingkungan dibedakan antara lingkungan yang bersifat 

permanen dan ragam lingkungan temporer. Angka pengulangan merupakan 

bagian dari ragam fenotipe yang disebabkan perbedaan antar individu yang 

bersifat permanen. Oleh sebab itu ripitabilitas meliputi pengaruh genetik 

ditambah pengaruh lingkungan. Standart eror yang didapat dalam perhitungan 

ripitabilitas sebesar 0,0111 (Lampiran 8), nilai ini digunakan untuk mengukur 

sejauh mana rataan sampel dapat dipercaya sebagai pendugaan rataan populasi. 

 Nilai ripitabilitas produksi susu penelitian nilai cukup rendah. Nilai 

ripitabilitas yang rendah ini menunjukkan pengaruh lingkungan temporer lebih 

besar daripada pengaruh faktor genetik dan lingkungan permanen. 

Faktor lingkungan temporer yang mempengaruhi sifat produksi susu 

antara suhu lingkungan yang tinggi sehingga mempengaruhi kenyamanan ternak 

dan konsumsi pakan. Pemberian pakan baik kualitas dan kuantitas dari pakan 

yang diberikan saat periode laktasi maupun kering. Kuantitas pakan yang hanya 

dibagi rata antar ternak tanpa mempertimbangkan standart yang ada. Pemberian  

pakan sapi kering di tempat penelitian kurang diperhatikan, hanya tergantung 

ketersediaan sisa pakan dari sapi laktasi, sehingga jumlah pakan yang diberikan 
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pada ternak kurang. Hal ini terbukti dengan tidak adanya sisa pakan yang 

diberikan pada ternak. Lama waktu periode kering yang tidak sama tiap individu 

ternak. Sapi yang masih memiliki produksi susu tinggi pada saat akhir periode 

kering juga tetap diperah untuk meningkatkan perolehan hasil susu harian. 

Kurangnya waktu istirahat sapi pada saat periode kering dapat mempengaruhi 

produksi susu kelenjar alveolus sapi tidak ada waktu untuk istirahat dan 

mengganti kelenjar alveolus yang rusak.  

Faktor lingkungan temporer yang lain adalah kepadatan ternak dalam 

peternakan, karena jumlah ternak yang terus bertambah tetapi luas bangunan 

peternakan tidak diperluas. Dilihat dari segi kandang sebagai tempat tinggal 

ternak, lantai kandang yang berbeda karena ada yang diberi karpet ada juga yang 

tidak, serta arah kandang yang tidak semua sama. Dilihat dari proses pemerahan, 

pemerahan di tempat penelitian dilakukan manual dengan tangan, banyaknya 

pekerja pemerah yang memiliki karakter berbeda dalam memerah sapi, 

pengukuran kuantitas produksi yang hanya menggunakan timba takaran sehingga 

setiap orang yang menimbang akan berbeda, serta sering dilakukan rolling pekerja 

pemerah. Selain itu ternak akan mengalami stres jika dilakukan pindah kandang 

sehingga mempengaruhi kenyamanan yang akan berpengaruh pada tingkat 

produksi susunya.  

Selain faktor lingkungan temporer, faktor lingkungan permanen juga 

berpengaruh terhadap nilai ripitabilitas. Menurut Warwick, dkk (1983) pengaruh 

lingkungan permanen yaitu pengaruh yang bukan genetik tetapi dapat 

mempengaruhi produktivitas selama hidupnya, misal adanya penyakit. Di tempat 

penelitian ini penyakit yang sering menyerang pada ternak antara lain: mastitis, 
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ambing bengkak, kembung, caplak, kurap, cacingan, mencret, foot rot, retensio 

scundinae, dan bruseolosis. Adanya penyakit-penyakit ini juga dapat 

mempengaruhi tingkat produksi susu seekor sapi. Berikut ini adalah hasil 

penelitian nilai ripitabilitas produksi susu di berbagai tempat. 

Tabel 3. Nilai Ripitabilitas Produksi Susu di Beberapa Lokasi Penelitian 

No Daerah  Nilai Ripitabilitas Peneliti  

1. Jawa Barat 0,22 Nuraini, 1983 

2. Jawa Tengah 0,41 Nuraini, 1983 

3. Jawa Timur 0,75 ± 0,058 Widodo, 1989 

4.   Jawa Timur 

•  Perusahaan Sumber Susu 

Indonesia 

• Balai Latihan Penyuluh 

Peternakan (BLPP) 

•    Sekolah Peternakan 

Menengah Atas Malang 

(SNAKMA) 

 

0,43 ± 0,08 

 

0,37 ± 0,03 

 

0,56 ± 0,06 

 

 

 

Maylinda, 1986 

5. Jawa Timur 

•    Tutur – Pasuruan 

• Pujon – Malang 

• Jombang 

 

0,36 ± 0,0130 

0,046 ± 0,0083 

0,35 ± 0,0190 

 

Megawati, S 

1997 

6. Jawa Timur 

• PT.Karunia-Kediri 

    (colostrum) 

 

0,1967 ± 0,0849 

 

Huda, N 

2008 
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 Berdasarkan nilai ripitabilitas diatas, nilai ripitabilitas di lokasi penelitian 

tergolong rendah , tetapi perlu diingat bahwa nilai ripitabilitas hasil penelitian ini 

hanya berlaku pada tempat penelitian tersebut dikarenakan pengaruh faktor 

lingkungan yang ada akan berbeda pada tempat yang lain. Nilai ripitabilitas 

produksi susu di tempat penelitian lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai 

ripitabilitas daerah Pujon (Megawati, 1997).  

Angka pengulangan sifat pada ternak dalam masa hidupnya (R)   

berhubungan dengan angka penurunan sifat seekor ternak atau heritabilitas (h2). 

Nilai ripitabilitas merupakan batas atas dari nilai heritabilitas (Hardjosubroto, 

1994). Jadi dapat diartikan bahwa nilai heritabilitas ternak lebih kecil atau sama 

dengan ripitabilitas. Dari pernyataan di atas dapat dihitung nilai heritabilitas 

sekitar 0,1754 (varian genetik) dan nilai varian lingkungan yang besar yaitu 

0,8246. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai rata-rata produksi susu 3.668,41 ± 

1.234,45 liter dengan nilai ripitabilitas sebesar 0,1865 ± 0,0111. Jadi dapat 

diartikan bahwa berdasarkan rata-rata produksi susu terkoreksi laktasi satu, laktasi 

dua, dan laktasi tiga maka 267.287,2 liter dipengaruhi oleh varian genetik ternak 

dan 1.256.585 liter dipengaruhi oleh varian lingkungan (Perhitungan varian 

genetik dan varian lingkungan dapat dilihat pada Lampiran 9). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian di PT. Karunia - Kediri dapat disimpulkan bahwa : 

1. Produksi susu di lokasi penelitian ini memiliki rataan untuk laktasi satu, 

laktasi dua, dan laktasi tiga berturut-turut sebesar 3.193,36 ± 1.307,10; 

3.799,23 ± 1.112,64; 3.220,77  ± 1.808,50 liter, dan produksi hasil koreksi 

305, 2X, ME adalah 3.237,95  ± 968,69; 3.738,32 ± 1.034,33;  4.028,97 ± 

1.540,49 liter. 

2. Nilai ripitabilitas produksi susu 0,1865 ± 0,0111 dan termasuk kategori 

rendah. 

 

5.2. Saran 

 Dari kesimpulan diatas dapat disarankan antara lain : 

1. Nilai ripitabilitas produksi susu termasuk rendah, disebabkan oleh variasi 

non genetik yang tinggi, sehingga perlu adanya konsistensi dalam 

manajemen pemeliharaan (utamanya manajemen pakan) yang ada di 

tempat penelitian. 

2. Apabila nilai ripitabilitas ini dapat digunakan sebagai salah satu 

pertimbangan untuk program seleksi sapi betina, maka dapat digunakan  

berdasarkan sifat produksi susu dari laktasi ketiga. 
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Lampiran 1. Tabel Faktor Koreksi Produksi Susu  
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Lanjutan : Lampiran 1 
 
 
 
 
  
 
 



 39

Lampiran 2. Suhu dan Kelembaban Lingkungan Tempat Penelitian 
 
No. Hari dan 

Tanggal 

Pagi Siang  

Suhu (ºC) Kelembaban Suhu (ºC)  Kelembaban 

1. Senin, 8-12-08 24  78 33 70 

 

2. Selasa, 9-12-08 22  84 35 67 

 

3. Rabu, 10-12-08 22  83 32 65 

 

4. Kamis, 11-12-08 23  77 35 

 

69 

5. Jumat, 12-12-08 

 

25  75 34 70 

6. Sabtu, 13-12-08 

 

23  81 31 72 

7. Minggu,14-12-08 22 

 

82 33 70 

Rata-rata 23 

 

80 33 69 
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Lampiran 3. Data Produksi Susu Per Laktasi Sapi PFH PT.Karunia-Kediri 
 

Sapi Nomor Kandang Produksi Susu (liter) 

Laktasi 1 Laktasi 2 Laktasi 3 

1. A2 2136.50 2594.50 3319.5 

2. A9 2232.00 4701.50 5973.00 

3. A11 7695.50 4243.50 3482.5 

4. A16 1429.00 3168.00 6774.00 

5. A18 2954.50 4629.00 1623.5 

6. A21 3475.50 4440.00 228.00 

7. A22 3809.50 4838.00 2440.00 

8. A24 3360.50 4639.00 3165.5 

9. A52 3256.50 2335.00 1132.00 

10. B4 2897.50 5512.00 1999.00 

11. B10 3024.00 2254.00 2074.5 

12. B11 4125.00 4389.50 1308.5 

13. B16 3231.00 4489.50 6903.5 

14. B17 2263.00 4372.00 3723.5 

15. B19 2848.50 4204.50 2165.5 

16. C4 3813.00 1223.00 531.00 

17. E2 2942.50 3782.50 4521.00 

18. E10 1061.50 2772.00 3906.00 

19. E15 4524.00 3119.50 2937.00 

20. E18 3201.50 2596.00 2960.00 

21. F5 3724.50 4163.50 4190.5 

22. J13 2248.50 5116.50 5499.00 

Jumlah 

(n) 

Rata-rata 

SD 

70.254 83.583 70.857 
22 22 22 

3.193,36 3.799,23 3.220,77 

1.307,10 1.112,64 1.808,58 
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Lampiran 4. Data Produksi Susu Per Laktasi Terkoreksi 305 Hari, 2X, dan 
ME Sapi PFH PT.Karunia-Kediri  

 
Sapi Nomor Kandang Produksi Susu (liter) 

Laktasi 1 Laktasi 2 Laktasi 3 

1. A2 4614.84 3087.46 4182.57 
2. A9 2254.32 4278.37 6032.73 
3. A11 6541.18 4285.94 5328.225 
4. A16 2688.60 4490.13 6841.74 
5. A18 2386.43 3294.72 3311.94 
6. A21 2954.18 4440.00 1591.44 
7. A22 3809.50 5418.56 4831.2 
8. A24 3394.11 4453.44 4526.665
9. A52 2865.72 2661.90 1199.92 
10. B4 2984.43 5732.48 5057.47 
11. B10 2782.08 2456.86 3422.925 
12. B11 4042.50 3950.55 2590.83 
13. B16 3424.86 4354.82 6972.535 
14. B17 2285.63 3716.20 3872.44 
15. B19 2791.53 3952.23 3226.595 
16. C4 3546.09 1039.55 2277.99 
17. E2 2765.95 3895.98 3978.48 
18. E10 2483.91 3021.48 3202.92 
19. E15 4071.60 2994.72 2966.37 
20. E18 2721.28 2829.64 3226.4 
21. F5 3240.32 3538.98 4441.93 
22. J13 2585.78 4349.03 5553.99 

Jumlah 

(n) 

Rata-rata 

SD 

71.234,84 82.243,04 88.637,33 
22 22 22 

3.237,95 3.738,32 4.028,97 

968,69 1.034,33 1.540,49 
 

 



 42

Lampiran 5. Ketersediaan Pakan Hijauan di Tempat Penelitian 
 

Tanggal  Waktu Jenis Hijauan Jumlah (ikat) 

25-8-08 Pagi Rumput Gajah 71 
Siang Rumput Gajah 68 

26-8-08 Pagi Rumput Gajah 70 
Siang Rumput Gajah 67 

27-8-08 Pagi Rumput Gajah 72 
Siang Rumput Gajah 69 

28-8-08 Pagi Tebon Jagung 74 
Siang Tebon Jagung 70 

29-8-08 Pagi Rumput Gajah 71 
Siang Rumput Gajah 68 

30-8-08 Pagi Tebon Jagung 75 
Siang Tebon Jagung 73 

31-8-08 Pagi Rumput Gajah 69 
Siang Tebon Jagung 70 

01-9-08 Pagi Tebon Jagung 72 
Siang Rumput Gajah 71 

02-9-08 Pagi Rumput Gajah 70 
Siang Tebon Jagung 70 

03-9-08 Pagi Tebon Jagung 71 
Siang Tebon Jagung 68 

04-9-08 Pagi Tebon Jagung 69 
Siang Rumput Gajah 69 

05-9-08 Pagi Tebon Jagung 73 
Siang Tebon Jagung 69 

06-9-08 Pagi Rumput Gajah 70 
Siang Rumput Gajah 69 

07-9-08 Pagi Tebon Jagung 71 
Siang Tebon Jagung 72 

08-9-08 Pagi Tebon Jagung 72 
Siang Tebon Jagung 74 

09-9-08 Pagi Rumput Gajah 71 
Siang Rumput Gajah 69 

10-9-08 Pagi Rumput Gajah 70 
Siang Rumput Gajah 67 

11-9-08 Pagi Tebon Jagung 73 
Siang Rumput Gajah 70 

12-9-08 Pagi Tebon Jagung 74 
Siang Tebon Jagung 73 

13-9-08 Pagi Tebon Jagung 75 
Siang Rumput Gajah 68 

14-9-08 Pagi Tebon Jagung 72 
Siang Tebon Jagung 74 
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Lanjutan : Lampiran 5 
 

Tanggal  Waktu Jenis Hijauan Jumlah (ikat) 

15-9-08 Pagi Rumput Gajah 70 
Siang Rumput Gajah 68 

16-9-08 Pagi Rumput Gajah 71 
Siang Rumput Gajah 69 

17-9-08 Pagi Rumput Gajah 72 
Siang Rumput Gajah 68 

18-9-08 Pagi Rumput Gajah 70 
Siang Rumput Gajah 70 

19-9-08 Pagi Rumput Gajah 70 
Siang Rumput Gajah 68 

20-9-08 Pagi Rumput Gajah 71 
Siang Rumput Gajah 70 

21-9-08 Pagi Rumput Gajah 69 
Siang Rumput Gajah 68 

22-9-08 Pagi Rumput Gajah 70 
Siang Rumput Gajah 71 

23-9-08 Pagi Rumput Gajah 72 
Siang Rumput Gajah 70 

24-9-08 Pagi Rumput Gajah 71 
Siang Rumput Gajah 68 

25-9-08 Pagi Rumput Gajah 67 
Siang Rumput Gajah 65 

26-9-08 Pagi Rumput Gajah 72 
Siang Rumput Gajah 69 

27-9-08 Pagi Rumput Gajah 70 
Siang Rumput Gajah 69 

28-9-08 Pagi Rumput Gajah 71 
Siang Rumput Gajah 70 

29-9-08 Pagi Rumput Gajah 70 
Siang Rumput Gajah 71 

30-9-08 Pagi Rumput Gajah 69 
Siang Rumput Gajah 69 
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Lampiran 6. Tanggal Beranak Per Laktasi Sapi PFH PT.Karunia–Kediri 
 
Sapi Nomor Kandang Tanggal Beranak Sapi 

Laktasi 1 Laktasi 2 Laktasi 3 

1. A2 5 Sept 05 23 agst 06 15 jul 07 

2. A9 17 Febr 05 21 Mart 06 13 Mart 08 

3. A11 22 Aprl 05 14 Agst 06 18 Aprl 08 

4. A16 27 Mart 05 19 Aprl 06 12 Agst 07 

5. A18 24 Janr 06 15 Aprl 07 6 jun 08 

6. A21 7 Febr 06 9 Agst 07 12 Sept 08 

7. A22 3 Mei 06 10 Mei 07  1 Jun 08 

8. A24 15 Aprl 06 7 Mart 07 6 Aprl 08 

9. A52 14 Sept 05 31 Janr 07 28 Desb 07 

10. B4 2 Aprl 06 22 Jul 07 4 Jul 08 

11. B10 10 Mart 06 16 Mei 07 2 Mei 08 

12. B11 19 Janr 06 11 Mei 07 3 Jun 08 

13. B16 2 Jul 05 22 Jul 06 12 Agst 07 

14. B17 20 Mei 05 20 Agst 06 23 Desb 07 

15. B19 8 Jan 06 14 Mart 07 12 Aprl 08 

16. C4 4 Aprl 06 28 Jun 07 19 Agst 08 

17. E2 12 Aprl 05 14 Jul 06 19 Jul 07 

18. E10 20 Mart 05 29 Jul 06 21 Jul 07 

19. E15 18 Febr 05 24 Aprl 06 8 Jun 07 

20. E18 12 Aprl 05 26 Novb 06 9 Novb 07 

21. F5 25 Agst 05 23 Oktb 06 30 Desb 07 

22. J13 9 Mei 05 28 Aprl 06 5 Novb 07 
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Lampiran 7. Lama Laktasi Per Individu Sapi Per Laktasi 
 

Kandang Lama Laktasi (hari) 
Laktasi 1 Laktasi 2 Laktasi 3 

A2 122 236 206 

A9 302 342 562 

A11 401 295 165 

A16 140 180 300 

A18 341 319 116 

A21 365 308 28 

A22 305 263 121 

A24 298 323 177 

A52 355 240 276 

B4 289 281 88 

B10 340 262 151 

B11 313 347 119 

B16 282 319 414 

B17 296 430 281 

B19 316 332 171 

C4 442 263 52 

E2 331 291 356 

E10 112 263 362 

E15 347 320 479 

E18 396 259 264 

F5 358 372 274 

J13 246 410 329 
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Lampiran 8. Perhitungan Nilai Ripitabilitas Produksi Susu Terkoreksi 305 Hari, 2 Kali Pemerahan, dan ME PT.Karunia - Kediri 
 

Koreksi 1 Koreksi 2 Koreksi 3  
2)(∑Y  

      Y2     
 

Mk
Yk 2)(

 

4614.84 3087.46 4182.57   21296748.23 9532409.252 17493891.8   11884.87 141250135   
2254.32 4278.37 6032.73   5081958.662 18304449.86 36393831.25   12565.42 157889780   
6541.18 4285.94 5328.23   42787035.79 18369281.68 28390034.93   16155.35 260995334   
2688.6 4490.13 3311.94   7228569.96 20161267.42 10968946.56   10490.67 110054157   

2954.18 4440 1591.44   8727179.472 19713600 2532681.274   8985.62 80741366.8   
3809.5 5418.56 4831.2   14512290.25 29360792.47 23340493.44   14059.26 197662792   

3394.11 4453.44 4526.67   11519982.69 19833127.83 20490741.29   12374.22 153121321   
2865.72 2661.9 1199.92   8212351.118 7085711.61 1439808.006   6727.54 45259794.5   
2984.43 5732.48 5057.47   8906822.425 32861326.95 25578002.8   13774.38 189733544   
2782.08 2456.86 3422.93   7739969.126 6036161.06 11716449.78   8661.87 75027991.9   
4042.5 3950.55 2590.83   16341806.25 15606845.3 6712400.089   10583.88 112018516   

3424.86 4354.82 6972.54   11729666.02 18964457.23 48616314.05   14752.22 217627995   
2285.63 3716.2 3872.44   5224104.497 13810142.44 14995791.55   9874.27 97501208   
2791.53 3952.23 3226.6   7792639.741 15620121.97 10410947.56   9970.36 99408078.5   
3546.09 1039.55 2277.99   12574754.29 1080664.203 5189238.44   6863.63 47109416.8   
2765.95 3895.98 3978.48   7650479.403 15178660.16 15828303.11   10640.41 113218325   
2483.91 3021.48 3202.92   6169808.888 9129341.39 10258696.53   8708.31 75834663.1   
4071.6 2994.72 2966.37   16577926.56 8968347.878 8799350.977   10032.69 100654869   

2721.28 2829.64 3226.4   7405364.838 8006862.53 10409656.96   8777.32 77041346.4   
3240.32 3538.98 4441.93   10499673.7 12524379.44 19730742.12   11221.23 125916003   
2585.78 4349.03 5553.99   6686258.208 18914061.94 30846804.92   12488.8 155970125   
2386.43 3294.72 6841.74 5695048.145 10855179.88 46809406.23 12522.89 156822774

71234.80 82243.01 88637.30 242115.11 250360438.3 329917192.5 406952533.7 987229380.7 2790859535 930286511.5 
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Lampiran 9. Perhitungan Nilai Varian Genetik dan Varian Lingkungan 

 

h2          =   2
Gσ + 2

Lσ  

100% = 17,54% + 2
Lσ  

Lσ     = 82,46% 

Rata-rata produksi susu terkoreksi untuk laktasi satu, laktasi dua, dan laktasi tiga 

adalah 3.668,41 ± 1.234,45 liter. 

2σ  = (SD2) =  1.234,452   

         = 1.523.866,8 

Sehingga produksi susu yang dipengaruhi oleh varian genetik  

         = (SD2) x 2
Gσ  

         = 1.234,452  x   0,1754 

         = 267.287,2 liter 

Produksi susu yang dipengaruhi oleh varian lingkungan 

         = (SD2) x 2
Lσ  

        = 1.234,452  x   0,8246 

         = 1.256.585 liter 
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