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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Sapi perah yang umum diternakkan di Indonesia 

adalah sapi perah bangsa Fries Holland (FH) dan 

peranakannya (PFH), karena bangsa sapi ini mudah 

beradaptasi dan mempunyai kemampuan produksi susu 

yang tinggi. Sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH) 

merupakan hasil persilangan antara sapi FH dengan sapi 

lokal, dengan ciri - ciri yang hampir menyerupai FH tetapi 

produksi susu relatif lebih rendah dari FH dan badannya 

juga lebih kecil (Siregar, 1996). Hasil persilangan tersebut 

mempunyai sifat diantara kedua induknya, dimana 

pertambahan bobot badan cukup tinggi serta mampu 

beradaptasi dengan lingkungan tropis secara baik. 

Rendahnya produksi susu sapi perah FH dan PFH 

tersebut disebabkan diantaranya karena manajemen 

pemeliharaan yang masih belum baik. Faktor yang 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi susu sapi 

perah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 

yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi 

faktor genetik yang terdiri dari sifat bangsa dan kualitas  

individu, 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). 

Tinggi rendahnya derajat fertilitas sapi perah akan 

berpengaruh terhadap service per conception yang 
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dibutuhkan untuk menghasilkan kebuntingan, yang 

selanjutnya akan berpengaruh terhadap calving interval dan 

days open. Service per conception yang normal berkisar 

antara 1,6 sampai 2 dimana semakin rendah nilainya dari 

kisaran normal berarti tingkat fertilitas ternak semakin 

tinggi dan sebaliknya (Toelihere,1981). Umumnya nilai 

service per conception yang tinggi mempunyai calving 

interval yang lebih panjang, tetapi dapat terjadi seekor 

ternak dengan nilai service per conception mempunyai 

caiving interval yang lebih panjang. Hal ini karena adanya 

kelainan sifat reproduksi dan kesalahan dalam deteksi 

birahi seekor ternak.  

Calving interval, days open dan service per 

conception mempunyai arti ekonomis yang sangat penting 

bagi peternak, karena pada angka yang semakin besar pada 

keduanya akan menyebabkan jumlah kelahiran yang 

didapatkan semakin kecil. Hal ini menyebabkan kerugian 

karena walaupun produksi susu tiap laktasi lebih besar, 

tetapi total produksi susu selama masa hidup produktif 

ternak akan lebih kecil.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

       Keberhasilan produksi susu pada sapi perah 

dipengaruhi oleh reproduksinya, yang terdiri dari service 

per conception, calving interval dan days open. Sapi perah 

yang menghasilkan produksi susu yang rendah akan 

mengalami proses penyeleksian, dimana membutuhkan 

program yang baik tentang catatan produksi maupun 

repoduksi dan dibutuhkan pekerjaan yang memerlukan 

waktu, biaya dan ketrampilan. Dengan adanya catatan tiap 

ekor sapi perah didapatkan keuntungan yaitu : (1) dapat 

mengontrol sapi-sapi yang tidak normal reproduksinya, (2) 
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untuk mempersiapkan kelahiran anak sapi bila seekor sapi 

telah diduga akan beranak dari catatan perkawinanya, dan 

(3) memudahkan seleksi sapi dengan produksi susu yang 

tinggi. Oleh karena itu perlu adanya penelitian tentang 

korelasi calving interval, days open dan service per 

conception terhadap produksi susu sapi perah FH di 

Pamudji Farm Ngantang Malang.   

 

1.3.  Tujuan 

       Penelitian bertujuan untuk menganalisa korelasi 

calving interval, days open dan korelasi service per 

conception terhadap produksi susu sapi perah FH di 

Pamudji Farm Ngantang, Malang. 

 

1.4. Kegunaan 

       Dalam penelitian manfaat yang diharapkan adalah : 

1. Sebagai bahan acuan untuk perbaikan efisiensi 

reproduksi dan produksi susu di Pamudji Farm 

Ngantang Malang. 

2. Sebagai  bahan  informasi bagi penelitian lebih lanjut. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Produkvitas sapi perah PFH pada kerangka pikir 

(Gambar 1.) dipengaruhi oleh reproduksi dan produksi 

susu. Reproduksi sapi perah dilihat dari calving interval, 

days open, service per conception. 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. Periode masa kosong adalah 85-115 

hari setelah beranak (Attabany, Purwanto, Toharmet dan 

Anggaeni, 2008). Calving interval dan days open yang 

semakin panjang akan menurunkan produksi susu yang 
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dihasilkan selama dipelihara. Service per conception yang 

normal adalah berkisar antara 1,6 sampai 2,0. Angka S/C 

yang melebihi 2,0 menunjukkan rendahnya kesuburan 

ternak dan dalam hal ini menandakan pelaksanaan 

manajemen yang kurang baik. Apabila CI panjang, S/C 

yang melebihi nilai 2,0 dan DO yang panjang secara 

ekonomis akan menurunkan pendapatan peternak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

  

Gambar 1. Kerangka pikir 
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- Korelasi S/C dengan produksi susu 

- Korelasi DO dengan produksi susu 
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1.6. Hipotesis 

Terdapat korelasi efisiensi reproduksi (calving 

interval, days open dan service per conception) dan 

produksi susu terhadap sapi perah PFH di Pamudji Farm 

Ngantang Malang. 

 

 


