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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Sapi Perah 

 Sapi perah adalah jenis ternak yang diusahakan 

untuk tujuan menghasilkan susu, disamping hasil ternak 

lainnya. Tanda-tanda sapi perah adalah warna putih dengan 

belang hitam atau hitam dengan belang putih, ujung ekor 

putih, kadang warna putih pada kaki sampai ke kuku, badan 

berukuran besar dengan kapasitas makan yang banyak. 

Sapi perah PFH betina mempunyai ambing yang besar, 

kepala panjang sempit dan lurus dan tanduk mengarah ke 

depan. Produsi susu sapi perah PFH sekitar 4500-5500 liter 

per ekor per laktasi (Budi, 2006). Sifat sapi perah PFH 

betina jinak dan tenang, sedangkan yang jantan galak dan 

kasar (Syarief dan Sumoprastowo, 1990). 

Sapi PFH tergolong bangsa sapi yang paling 

rendah daya tahan panasnya. Namun hasil penelitian di 

kawasan tropika memperlihatkan bahwa penampilan 

produksi sapi PFH tidak berselisih jauh dengan negara 

asalnya bila suhu lingkungan rata-rata 18,3
0 

C dengan 

kelembaban udara 55% dan penampilan produksi masih 

cukup tinggi apabila suhu lingkungan meningkat sampai 

21
0 

C. Karena kondisi makanan dalam tubuh menghasilkan 

panas, jika sapi perah berada dalam lingkungan bersuhu 

tinggi sapi akan membuka diri terhadap ancaman 

kepanasan dengan jalan mengurangi konsumsi pakan yang 

mengakibatkan turunnya produksi susu. Pada suhu 

lingkungan yang berkisar antara 15
0 

C sampai 26
0 

C selera 

makan sapi perah dan produksi susu tidak dipengaruhi oleh 

suhu lingkungan (Sutardi, 1981). 
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2.2. Faktor yang Mempengaruhi Produksi Susu 

 Susu merupakan sekresi normal dari kelenjar susu 

hewan mamalia yang dapat digunakan sebagai makanan 

yang sempurna bagi anaknya setelah lahir. Susu merupakan 

bahan pangan yang tersusun oleh zat-zat makanan dengan 

proporsi yang seimbang dan secara kimiawi susu 

didefinisikan sebagai emulsi lemak, gula, mineral dan 

protein yang terdispersi dalam air. Daya produksi ternak 

sapi perah adalah kemampuan untuk menghasilkan susu 

selama satu masa laktasi yang diukur dari sejak melahirkan 

sampai dikeringkan (Sitorus, Basya dan Nuraini, 1980). 

Produksi susu seekor sapi perah tidak konstan, 

yaitu meningkat pada awal laktasi hingga mencapai 

produksi tertinggi, kemudian menurun sampai sapi perah 

tersebut dikeringkan (Subandriyo, Sitorus dan 

Triwulaningsih, 1981). Sapi perah yang pada laktasi 

pertama berumur dua tahun akan menghasilkan produksi 

susu sebesar 75 persen dari produksi susu sapi dewasa. 

Produksi susu maksimal akan diperoleh pada umur enam 

sampai delapan tahun. Peningkatan produksi susu sapi 

perah pada umur dua sampai delapan tahun disebabkan 

karena perkembangan tubuh dan ambing sapi. Sedangkan 

penurunan produksi susu setelah umur delapan tahun 

dikarenakan aktifitas kelenjar ambing yang sudah menurun 

(Sudono, 1983). 

 

2.2.1. Service per Conception (Angka Kawin per 

Kebuntingan) 

Service per conception (angka kawin per 

kebuntingan) adalah angka yang menunjukkan ukuran 

kesuburan induk sapi yang berhasil dikawinkan dan 

menjadi bunting. Service per conception dapat dihitung 



8 

 

dengan membagi jumlah keseluruhan perkawinan pada 

sekelompok ternak dengan jumlah induk yang bunting 

(Toelihere,1981). Service per conception digunakan 

sebagai pembanding koefisien relatif dari proses reproduksi 

antara individu-individu sapi betina, nilai akan mempunyai 

arti atau peranan apabila dalam suatu perkawinan 

digunakan semen pejantan yang kesuburannya terkenal dan 

tidak berarti bila dipergunakan semen sapi yang berbeda-

beda. Nilai service per conception normal berkisar antara 

1,6 sampai 2,0 (Toelihere,1981).  

 Tinggi rendahnya derajat fertilitas dapat 

mempengaruhi jumlah service per conception. Pada sapi 

dara, fertilitas meningkat secara berkesinambungan sampai 

umur empat tahun, selanjutnya akan konstan hingga umur 

enam tahun dan akhirnya menurun secara bertahap. 

Partidihardjo (1987) menyatakan bahwa sapi dara saat 

pubertas memerlukan dua sampai tiga kali inseminasi, 

sedangkan pada sapi dewasa memerlukan satu sampai dua 

kali inseminasi untuk menghasilkan satu konsepsi. 

 Untuk mengetahui besarnya service per conception 

dapat dihitung dengan rumus (Bearden and Fuquay, 1980): 

 Service per conception =   

 Service per conception yang melebihi 2 merupakan 

pertanda tatalaksana pemeliharaan yang kurang baik, atau 

ada persoalan reproduksi pada ternak yang bersangkutan. 

Bila angka service per conception yang normal tidak 

tercapai, penyebabnya antara lain karena  keterlambatan 

deteksi birahi atau keterlambatan pelaporan birahi sapi 

kepada petugas inseminator, ada kelainan pada alat 

reproduksi induk sapi,  tingkat fertilitas ternak jantan dan 

betina yang memang rendah, waktu kawin yang kurang 
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tepat serta kurangnya keterampilan petugas inseminasi jika 

perkawinan ternak tersebut dilakukan secara buatan 

(Toelihere,1981). 

 

2.2.2. Calving Interval (Jarak beranak) 

 Calving interval (jarak beranak) adalah jarak waktu 

antara dua kelahiran yang berurutan yaitu penjumlahan 

lama waktu kebuntingan yang berkisar 280 sampai 290 hari 

dan lama kosong antara 75 sampai 85 hari. Blakely dan 

Bade (1991) menjelaskan bahwa rata-rata calving interval 

sapi perah yang baik adalah 400 hari dan calving interval 

yang ideal adalah 365 hari. 

 Calving interval dalam banyak hal dapat digunakan 

sebagai tolok ukur efisiensi reproduksi, karena merupakan 

indikator yang akan berpengaruh terhadap konsistensi 

produk ternak yang dihasilkan. Calving interval pada 

akhirnya akan berpengaruh terhadap program pengeluaran 

ternak, peremajaan dan pemberian pakan. Panjang calving 

interval secara ekonomi sangat penting karena menentukan 

masa pemeliharaan ternak dan mempengaruhi produksi 

susu yang dihasilkan. Calving interval yang lebih dari 14 

bulan akan menyebabkan kerugian yaitu kerugian ekonomi, 

mengurangi jumlah pedet, penurunan produksi susu serta 

meningkatkan biaya pakan (Sarwiyono, Suryowardoyo dan 

Susilorini, 1990). 

Subandriyo dkk (1981) menyatakan jarak beranak 

berpengaruh terhadap produksi susu, sapi betina yang 

beranak setiap 12 bulan sekali memberikan produksi susu 

yang lebih tinggi daripada sapi yang beranak lebih dari 12 

bulan. Faktor lain yang menyebabkan CI panjang adalah 

S/C dan DO yang terlalu panjang. 

  



10 

 

2.2.3. Days Open (Masa Kosong) 

 Induk sapi perah yang tidak mengalami 

kebuntingan antara 85-120 hari pasca partus dipastikan 

peternak mengalami penurunan pendapatan. Kondisi ini 

juga menyebabkan perpanjangan CI sehingga peternak 

harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeliharaan 

(Bambang, 2008).  

 Periode masa kosong adalah 85-115 hari setelah 

beranak dan tidak ada masa kosong yang kurang dari 30 

hari. Masa kosong pada sapi sapi perah FH di Rawa Seneng 

Temanggung Jawa Tengah berkisar 120-196 hari. Variasi 

suhu yang tinggi dengan kombinasi kelembaban 

mempengaruhi masa kosong dan kesuburan karena 

menimbulkan kelainan fisiologis, sistem pencernaan, dan 

hormon di dalam darah. Sapi-sapi FH yang mempunyai 

produksi susu lebih tinggi pada awal laktasi memiliki masa 

kosong yang lebih panjang (Attabany dkk, 2008).   

 Setelah beranak sapi perah induk memerlukan 

waktu untuk mempersiapkan kebuntingan berikutnya. Masa 

kosong merupakan salah satu pengukuran indikator 

kesuburan pada ternak perah dan dipengaruhi banyak 

faktor, diantaranya musim beranak dan umur sapi, panjang 

masa laktasi, periode laktasi, jenis kelamin yang dilahirkan 

dan tingkat produksi susu sehingga masa kosong akan 

berpengaruh terhadap produksi susu pada laktasi 

berikutnya (Attabany dkk, 2008). 

    

2.2.4. Hubungan antara Efisiensi Reproduksi dan 

Produksi Susu 

Faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas 

produksi susu sapi perah terdiri dari faktor internal meliputi 

genetik yang terdiri dari sifat bangsa dan kualitas  individu, 
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umur dan besar tubuh; serta faktor eksternal meliputi 

lingkungan dan manajemen yang tediri dari pakan, iklim, 

penyakit, pengaruh obat-obatan, frekuensi pemerahan, 

calving interval (jarak beranak) dan service per conception 

(banyaknya angka perkawinan) (Schmidt dan Van Vleck, 

1974; Anggorodi, 1984).   

Jarak beranak (calving interval) dalam banyak hal 

dapat digunakan sebagai ukuran efisiensi reproduksi karena 

merupakan pertanda yang akan berpengaruh terhadap 

konsistensi produk ternak yang dihasilkan. Panjang jarak 

beranak secara ekonomi sangat penting karena menentukan 

masa pemeliharaan ternak dan mempengaruhi produksi 

susu yang dihasilkan. Jarak beranak yang lebih dari 12 

bulan akan menyebabkan kerugian kerugian ekonomi, 

mengurangi jumlah pedet, penurunan produksi susu serta 

meningkatkan biaya pakan (Sarwiyono, Suryowardoyo dan 

Susilorini, 1990). 

 Yusron (1994) menyatakan bahwa memanjangnya 

lama kosong dapat dikarenakan kurang sempurnanya atau 

ada faktor kesengajaan dari peternak untuk menunda 

perkawinan dengan alasan produksi susu akan menurun 

tajam dalam kurun waktu yang relatif singkat apabila sapi 

segera dikawinkan. Jumlah inseminator yang terbatas dan 

jangkauan kandang yang jauh menyebabkan telat masa 

berahi sehingga inseminator datang saat ternak sudah tidak 

berahi lagi dan hal tersebut terjadi berulang-ulang. 

 


