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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Susu merupakan salah satu komoditas peternakan yang 
mempunyai kandungan protein hewani yang berkualitas. Pada 
dasarnya, antara persediaan dan permintaan susu di Indonesia 
terjadi kesenjangan yang cukup besar. Kebutuhan atau 
permintaan akan susu jauh lebih besar daripada ketersediaan 
produksi susu dalam negeri. Kebutuhan akan susu di Indonesia 
sebesar 5 kg /kapita /thn, tetapi baru terpenuhi dari dalam 
negeri sekitar 32%, sisanya 68% diimpor dari luar negeri 
(Kementerian Pertanian, 2012). Untuk memenuhi kebutuhan 
susu dari dalam negeri, perlu dilakukannya upaya peningkatan 
produksi susu, dengan cara peningkatan populasi dan 
produktivitas sapi perah. 

Tujuan utama usaha peternakan sapi perah adalah dapat 
memproduksi susu yang banyak dengan kualitas baik. Untuk 
memperoleh produksi susu yang baik ada tiga faktor yang 
sangat berpengaruh sebagai penentu usaha peternakan sapi 
perah, yaitu : breeding (bibit), feeding (pakan) dan 
management (tata laksana pemeliharaan). Dari ketiga faktor 
tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu 
dengan yang lain. Manajemen pemeliharaan perlu 
mendapatkan perhatian khusus demi keberhasilan usaha 
peternakan. Manajemen pemeliharaan meliputi perkawinan, 
pemberian pakan, perkandangan, sapi induk/bibit, yang 
kesemuanya merupakan kunci dalam menjalankan usaha 
ternak sapi perah. Manajemen mempunyai peranan yang 
sangat penting dalam peningkatan produktivitas ternak sapi 
perah, karena meskipun ternak berasal dari bibit unggul dan 
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diberikan pakan yang berkualitas baik, tetapi manajemennya 
jelek maka sapi tersebut tidak akan menghasilkan produksi 
yang maksimal. 

Body Condition Score (BCS) adalah nilai kondisi 
tubuh yang didasarkan pada estimasi visual timbunan lemak 
tubuh dibawah kulit sekitar pangkal ekor, tulang punggung, 
tulang rusuk dan pinggul. BCS dapat digunakan untuk 
memprediksi dini status kesenjangan energi sapi perah selama 
awal laktasi. Penilaian kondisi tubuh ternak, terutama untuk 
sapi perah di Indonesia masih jarang dilakukan sehingga untuk 
kondisi peternakan sapi perah rakyat sangat penting (Hayati, 
Yuniardi dan Gozali, 2002).  

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). 

BCS merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 
tingkat produksi susu sapi perah, semakin ideal atau tepat nilai 
BCS sapi perah pada tiap periode hidupnya maka akan 
berpengaruh terhadap produksi susunya. Oleh karena itu perlu 
dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh BCS 
terhadap produksi dan kualitas susu pada sapi perah. 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Peternakan sapi perah CV Milkindo Berka Abadi 
Tegal Sari merupakan peternakan sapi perah yang berada di 
Kepanjen Malang. Peternakan sapi perah ini memiliki populasi 
ternak sebanyak 280 ekor. Peternakan ini dikelola dengan 
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manajemen yang sudah cukup baik dalam hal peralatan 
pemerahan yang digunakan sudah menggunakan mesin serta 
mutu kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan sudah baik.  
Produktivitas susu dipengaruhi oleh faktor manajemen dalam 
pemeliharaan sapi perah. CV Milkindo Berka Abadi Tegal 
Sari sebagai peternakan sapi perah memiliki masalah 
kaitannya dengan produktivitas sapi perah yang dimilikinya. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi produksi susu adalah 
faktor ternak. Untuk mengetahui produktivitas ternak sapi 
perah dapat dilakukan dengan penilaian Body Condition Score 
(BCS). 
 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hubungan BCS terhadap produksi dan kualitas susu pada sapi 
perah. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui hubungan BCS terhadap produksi dan 

kualitas susu pada sapi perah. 
2. Sebagai bahan informasi bagi peternak untuk 

mendapatkan BCS yang tepat dan ideal sehingga 
produksi susu dapat mencapai maksimal. 

3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti baru tentang 
pengaruh BCS terhadap produksi dan kualitas 
susu pada sapi perah. 
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1.5 Kerangka Pikir 
Secara fisiologis, produksi susu merupakan sekresi 

kelenjar ambing seekor induk ternak laktasi. Selama laktasi, 
pola kurva produksi susu mengalami perubahan yang terlihat 
tidak tetap. Setelah beranak, produksi susu agak rendah, 
kemudian meningkat sampai mencapai puncaknya sekitar 
bulan kedua laktasi. Setelah itu, secara perlahan mengalami 
penurunan dan mencapai titik terendah akhir laktasi pada 
bulan laktasi kedelapan sampai kesepuluh. Produksi susu 
berkaitan erat dengan kondisi tubuh. Produksi susu 
dipengaruhi oleh bentuk tubuh ternak kaitannya dengan BCS. 
BCS akan mempengaruhi produksi susu dan menimbulkan 
perbedaan komposisi lemak susu yang disebabkan karena 
kurva produksi lemak susu adalah kebalikan dari kurva 
produksi susu (Gall, 1981). 

Untuk menilai kondisi tubuh dapat menggunakan sistem 
Body Condition Score (BCS). Edmonson Lean, Weaver, 
Farver and Webster (1989) menyarankan diagram sistem 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. Body Condition Score (BCS) 
menggambarkan sejumlah energi metabolik yang tersimpan 
sebagai lemak subcutan dan otot pada ternak. Energi yang 
tersedia dalam tubuh tersebut digunakan untuk metabolisme, 
pertumbuhan, laktasi dan aktivitas. Untuk memelihara sapi 
laktasi agar dapat berproduksi sesuai dengan kemampuannya, 
maka sapi laktasi harus cukup sejumlah cadangan lemak 
tubuhnya. 

Pola perubahan BCS bervariasi diantara  laktasi dan 
mutu genetik ternak sapi perah. Perubahan BCS berkaitan 
dengan perubahan komposisi tubuh sapi perah. Setelah 
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beranak, sapi perah akan mengalami peningkatan konsumsi 
pakan yang lambat, peningkatan produksi susu yang cepat dan 
peningkatan komposisi cadangan lemak tubuh untuk 
melengkapi ketidak cukupan konsumsi pakan akibat 
peningkatan kebutuhan produksi susu tinggi saat awal laktasi. 
Untuk itu sejumlah cadangan lemak tubuh dikumpulkan  saat 
awal laktasi yang menurunkan cadangan lemak tubuh selama 
satu sampai dua minggu setelah beranak, sampai 
pengembalian kondisi tubuh terjadi (Domeq, Skidmore, Lloid 
and Kaneene, 1997). Oleh karena itu perlu dilakukan 
penelitian tentang pengaruh BCS terhadap produksi susu dan 
kadar lemak susu sapi perah.  

 
Konsep kerangka pikir dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 1. Konsep Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6  Hipotesis  
Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat hubungan 

yang positif BCS terhadap produksi dan kualitas susu pada 
sapi perah. 
 


