
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pakan Steaming up  

Steaming up adalah meningkatkan jumlah pakan pada 

periode kering (sekitar 2-3 minggu sebelum melahirkan). 

Selama Steaming up pemberian konsentrat dan hijauan 

ditingkatkan 5-6 kg/hari, hal ini dapat membantu meningkatkan 

keseimbangan energi, menstimulasi absorsi fungsi pappilae 

rumen dan mengadaptasikan populasi mikroba rumen. Pada 6-

8 minggu sebelum beranak induk harus dikeringkan dan 

mendapatkan rumput segar 60-70 kg/hari/ekor sedangkan 

pakan penguat 2-3 kg dengan kandungan protein 16% dan 14 % 

yang berbeda selama Steaming up. Rumput ini merupakan 

sumber vitamin A dan D pada kolostrum. Makanan yang baik 

diperlukan untuk pertumbuhan fetus, memproduksi kolostrum 

yang baik kualitasnya serta mendapatkan pedet yang sehat.  

(Kung, 2007).  

Pemberian pakan dengan kadar protein tinggi saat 3 minggu 

menjelang beranak dimaksudkan agar pasokan energi terpenuhi 

sehingga kebutuhan induk dan  fetus juga dapat terpenuhi. Sapi 

yang akan beranak sebaiknya diberi pakan konsentrat dan 

hijauan dengan porsi sesuai dengan batas maksimalnya, 

sedangkan air diberikan secara ad libitum. Hal ini bermaksud 

agar kebutuhan sapi, baik induk maupun janin yang 

dikandungnya benar-benar terpenuhi sehingga secara kualitas 

dan kuantitas saat produksi susu akan meningkat. Selain itu, 

induk harus dalam kondisi yang baik sebab lebih dari separuh 

pertumbuhan fetus terjadi pada beberapa minggu terakhir 

daripada masa kebuntingan untuk itu diperlukan makanan yang 



cukup dan berkualitas baik (Sudono, Rosdiana dan Setiawan, 

2003). 

Menurut Kung (2007) tujuan utama pemberian pakan yang 

berlebih pada masa kering adalah untuk mencegah penurunan 

masukan gizi yang terjadi sebelum beranak dan ketika beranak 

sapi akan memproduksi susu lebih banyak dan kualitas yang 

lebih baik dibanding sapi yang lain yang tidak diberi pakan pada 

saat periode kering. 

 

2.2 Body Condition Score (BCS) 

BCS merupakan suatu metode penilaian secara subjektif 

melalui teknik pengelihatan dan perabaan untuk menduga 

cadangan lemak tubuh terutama untuk sapi perah pada periode 

laktasi dan kering.BCS menggunakan angka skala 1-5 (1=sangat 

kurus, 3=sedang dan 5=sangat gemuk) dengan nilai 0,25 atau 

0,50 angka diantara selang itu. (Edmonson, Lean, Weaver, Faver 

and Webster, 1989). Berikut ini bagian tubuh sapi yang 

digunakan sebagai dasar penentuan BCS seperti Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bagian tubuh sapi yang digunakan  

                  sebagai dasar penentuan BCS 

       Sumber: Rodenburg (2004) 



 

Penilaian BCS merupakan metode yang murah dalam 

pendugaan lemak tubuh yang dapat digunakan baik pada 

peternakan komersial maupun penelitian (Otto, Ferguson, Fox 

dan Sniffen, 1991). Edmonson et al (1989) menyatakan bahwa 

memelihara kesehatan sapi laktasi baik kemampuan produksi 

maupun fungsi reproduksi maka sapi laktasi harus cukup 

cadangan lemak tubuhnya. 

Penilaian BCS pada sapi perah dirancang untuk menaksir 

kondisi induk selama siklus produksi. Kondisi tubuh 

merupakan gambaran cadangan lemak tubuh yang ada pada 

ternak. Cadangan ini dapat dimanfaatkan oleh ternak pada saat 

ternak tidak mampu memenuhi kebutuhan energi. Pada sapi-

sapi yang berproduksi tinggi hal ini normal terjadi selama awal 

laktasi, namun dapat juga terjadi pada saat sapi sakit, pakan 

dengan kualitas rendah, atau penyerapan zat makanan yang 

terbatas. Kegagalan mempertahankan kondisi tubuh yang baik 

atau terjadi perubahan BCS yang cepat selama awal 

kebuntingan menunjukkan adanya masalah kesehatan atau 

manajemen pemberian pakan. Sebaiknya BCS selalu dipantau 

terutama pada saat akan dikawinkan, saat pemeriksaan 

kebuntingan, melahirkan, setelah melahirkan, akhir laktasi dan 

pada saat pengeringan (Rodenburg, 2004). 

Sapi laktasi mengalami penurunan cadangan lemak tubuh 

selama awal laktasi, kemudian disimpan kembali pada saat 

pertengahan dan akhir laktasi (Gallo, Carnier, Cassandro, 

Mantovani, Bailoni, Contiero and Bittante, 1996). Dengan 

demikian perubahan BCS secara umum akan menurun selama 

2-3 bulan awal laktasi kemudian berlangsung pengembalian 

kondisi sampai dengan pertengahan laktasi (Broster and 

Broster, 1998). Ensminger and Tyler (2006) menyatakan bahwa 



BCS sapi saat beranak sebaiknya berkisar 3,5-3,75. Wildman, 

Jones, Wagner, Bowman, Troutt and Lesch (1982) menyatakan 

bahwa, BCS sapi akhir laktasi harus berada dalam kisaran skor 

3,25-3,75. BCS sapi selama periode kering sebaiknya 3,5 

(Ensminger and Tyler, 2006). 

Menurut Rodenburg (2004) bahwa bagian tubuh sapi yang 

digunakan sebagai penilaian BCS mulai dari score 1 sampai 5, 

sebagai berikut: 

 Condition score 1, sapi terlihat kurus. Otot-otot pada os 

ischiadicum dan vertebrae pars coccygealis tampak 

cekung, tidak ada jaringan lemak yang dapat diraba tetapi 

hanya kulit yang dapat dilipat dan digerakkan dengan 

bebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Body Condition Score 1 



 Condition score 2, sapi terlihat tipis. Semua tulang dapat 

diraba dengan mudah, otot-otot sekitar os ischiadicum 

cekung dan terdapat sedikit jaringan lemak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Body Condition Score 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Condition score 3, sapi terlihat dalam kondisi rata-rata. 

Semua tulang dapat diraba tetapi dilapisi dengan baik oleh 

jaringan lemak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Body Condition Score 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Condition score 4, sapi terlihat dalam kondisi berat. Ada 

timbunan jaringan lemak dibawah kulit, pelvis dapat diraba 

dengan tekanan yang keras tetapi  vertebrae pars 

coccygealis tidak dapat diraba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Body Condition Score 4 

 

 

 

 

 

 

 



 Condition score 5, sapi terlihat gemuk. Pada daerah os 

ischiadicum tertimbun jaringan lemak, daerah pelvis tidak 

dapat diraba walaupun dengan tekanan yang keras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Body Condition Score 5 

 

 

 

 

 

 

 



 Pada Gambar 8 merupakan  nilai BCS terdapat pada sapi 

perah pada tahap produksi, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 8. Nilai BCS pada tahap produksi 

 

2.3 Kolostrum 

Kolostrum yaitu cairan pertama yang dihasilkan setelah 

induk sapi melahirkan anaknya. Kolostrum disekresikan 

melalui kelenjar ambing sapi betina pada 24 jam pertama 

setelah beranak dan merupakan sumber nutrisi, faktor 

pertumbuhan dan faktor antimikrobia yang penting bagi anak 

sapi baru lahir (Jaster, 2005). 

Susilorini dan Sawitri (2006) menyatakan bahwa kolostrum 

merupakan hasil sekresi dari kelenjar ambing ternak mamalia 

yang dihasilkan paling lama 96 jam setelah melahirkan. Pada 

sapi yang sudah dewasa dengan kondisi tubuh sehat dan pakan 

tercukupi akan memproduksi antibodi hampir 25% dari 

kolostrum. Oleh karena itu, kolostrum dibutuhkan pedet untuk 

memberikan sistem antibodi. 

Kualitas kolostrum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu status vaksinasi, asupan nutrisi, stres, breed dan paritas 

(Bernard, 2000). Kanuya dan Greve (2004) menyatakan bahwa 

faktor paritas memiliki pengaruh yang singnifikan terhadap 



kualitas kolostrum. Westra (2005) menambahkan bahwa 

kualitas kolostrum berbeda pada setiap paritas. Paritas adalah 

induk sapi perah bunting dan akan segera partus serta laktasi. 

Susilorini dan Sawitri (2006) menyatakan bahwa produksi 

dan kualitas kolostrum dipengaruhi oleh beberapa hal berikut 

ini: 

a. Umur induk sapi 

Jumlah dan konsentrasi antibodi kolostrum lebih 

rendah pada sapi yang baru beranak pertama kali 

dibanding dengan sapi yang beranak dua kali.Jadi, ada 

hubungan positif antara umur induk dengan jumlah 

kolostrum yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan semakin 

bertambah usia sapi (sampai berumur sekitar 7 tahun 

setara dengan beranak 5 kali) maka ukuran kelenjar 

ambing lebih besar dan kemampuan sekresi susunya 

lebih bagus. Selain itu mekanisme transport antibodi juga 

lebih efisien. 

b. Bangsa dan produksi 

Bila produksi kolostrum tinggi maka konsentrasi 

antibodinya cenderung lebih rendah. Konsentrasi 

antibodi kolostrum sapi perah cenderung lebih rendah 

dibandingkan konsentrasi antibodi kolostrum sapi 

pedaging. Hal ini dikarenakan produksi kolostrum sapi 

pedaging sedikit sehingga konsentrasi antibodi menjadi 

tinggi 

c. Nutrisi  

Tingkat protein pakan sangat penting bagi kebutuhan 

pembentukan antibodi. Program nutrisi yang bagus akan 

meningkatkan konsentrasi immunoglobulin kolostrum. 

Kualitas kolostrum pada hari pertama lebih baik 

dibandingkan pada hari kedua atau berikutnya.              



Pada Tabel 1 menunjukkan perbedaan kolostrum pada 

berbagai waktu pemerahan. Waktu pemerahan pada sapi 

mempengaruhi kolostrum sebesar 93,32% dan solid 

nonfat 93,79%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas 

kolostrum lebih baik pada saat hari pertama setelah 

melahirkan. Oleh karena itu hendaknya kolostrum 

diberikan pada pedet atau mamalia muda yang lain 

sesegera mungkin setelah dilahirkan. 

Tabel 1. Kandungan nutrisi dari kolostrum, susu transisi dan  

              susu normal 
 

Komponen (%) 

Pemerahan ke- 

1 2 3 11 

Kolostrum Susu Transisi Susu Normal 

Bahan Padat 23,90 17,90 14,10 12,50 

Lemak 6,70 5,40 3,90 3,60 

Protein 14,00 8,40 5,10 3,20 

Laktosa 2,70 3,90 4,40 4,90 

Antibodi 6,00 4,20 2,40 0,09 

Mineral 1,11 0,95 0,87 0,74 

Vitamin A (µ/dl) 295,00 190,00 113,00 34,00 

Sumber: Davis and Drackley, 1998 

 

2.4 Perbedaan Kolostrum dengan Susu Normal 

Susilorini dan Sawitri (2006) menyatakan bahwa produksi 

susu antara 72-76 jam setelah sapi melahirkan disebut susu 

normal (whole milk). Protein pada kolostrum lebih tinggi 

dibandingkan susu normal karena protein kolostrum banyak 

mengandung zat antibodi. Komposisi kolostrum dan susu 

normal dapat dilihat pada Tabel 2. 

 



Tabel 2. Komposisi kolostrum dan susu normal 
   Air  

(%) 

Protein 

(%) 

Lemak 

(%) 

Abu 

(%) 

Kolostrum 74,5 17,6 3,6 1,7 

Susu Normal 87,5 3,3 4,0 0,7 

 Sumber: Charles, 1998 

Menurut Saleh (2004) menyatakan bahwa kolostrum 

komposisinya sangat berbeda dengan komposisi susu sapi FH. 

Pada kolostrum terkandung konsentrasi zat padatnya lebih 

tinggi, casein, protein whey (terutama globulin), garam mineral 

lebih tinggi (Ca, Mg, P, Cl lebih tinggi, potasium lebih rendah), 

laktosa lebih rendah dan lemak bisa lebih tinggi bisa lebih 

rendah. Perbandingan komposisi kolostrum dengan susu 

normal dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Perbandingan komposisi kolostrum dan susu  

               normal 
Komponen (%) Kolostrum Kolostrum 

ke-2 dan 3 

Susu Normal 

Total Solid 22,3 10,5 8,6 

Protein 18,8 5,5 3,25 

Imunne globulin 13,1 1,0 0,09 

Laktosa 2,5 4,0 4,6 

Sumber: Saleh, 2004 

Menurut Zareta (2012) bahwa rata-rata lama produksi 

kolostrum 4-6 hari akan tetapi produksi kolostrum tertinggi 

terjadi pada hari ke-4 dengan rata-rata produksi 13,9 liter. 

Berbeda dengan rata-rata produksi BJ, lemak dan protein 

semakin bertambah hari produksinya menurun. Hal ini terjadi 

karena pada hari pertama kandungan kolostrum sangat tinggi 

dan akan menurun pada masa transisi yaitu menuju susu penuh 

yang terjadi pada hari selanjutnya atau pemerahan berikutnya. 

 


