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ABSTRACT 

 
The purpose of this study was to determine the estimate value 

of dairy production repeatability at Karunia Dairy Farm  and 

estimate of MPPA to find select producing dam. The benefits 
of this research is to obtain information about the high milk 

production  dam at Karunia Dairy Farm.The material used is a 

milk production records from 30 heads dam in the first, second 
and third lactation period from 2013-2015. The method used 

to estimate repeatability is intraclass corelation with equal 

aplication. Results obtained that repeatability estimated value 

of milk production is 0.89 ± 0.00106 and in the high category. 
The average of the first lactation milk yield, lactation second 

and third lactation, respectively as follows: 1332.47 

kg/head/lactation, 1488.68 kg/head/lactation, 1372.27 
kg/head/lactation and the average of  population is 1397 

kg/head. Cows that have MPPA above population average  

where 15 heads, or 50%. 

 
Key words: repeatability, milk yield, MPPA (Most Probable 

Producing Ability), Friesian Holstein crossbred 
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Rendahnya produksi susu pada sapi perah peranakan 

Friesian Holstein (PFH) di Peternakan Karunia Kediri Jawa 

Timur, dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor 

lingkungan yang mempengaruhi produksi susu yaitu 

tatalaksana, menejemen pakan dan iklim, sedangkan dari 

faktor genetik adalah bibit yang unggul dan sistem perkawinan 

yang tepat. Untuk meningkatkan produksi susu ditinjau dari 

faktor genetiknya, yang dapat dilakukan adalah menyeleksi 

indukan berdasarkan catatan produksi susu pada tiga bulan 

awal laktasi dalam tiga periode laktasi. Peternak perlu 

mengetahui kemampuan induk sapi mengulang produksinya 

yaitu dengan cara mengestimasi nilai ripitabilitas sapi PFH 

yang dipelihara di Peternakan Karunia. Mengestimasi nilai 

ripitabilitas sangat penting dilakukan karena digunakan 

sebagai tolok ukur seleksi indukan. 

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan pada tanggal 

1-29 Januari 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengestimasi nilai ripitabilitas produksi susu sapi perah di 

Peternakan Karunia Kediri Jawa Timur, sehingga dapat 

digunakan untuk memprediksi susu di masa yang akan datang 

serta sebagai tolok ukur seleksi induk dan mengestimasi 



vi 
 

MPPA guna mengetahui peringkat produksi susu dari setiap 

induk sapi perah. Kemudian dilakukan penyingkiran induk 

yang berproduksi rendah. Manfaat penelitian ini adalah untuk 

memberi informasi bagi Peternakan Karunia Kediri dalam 

menetapkan bibit unggul sapi perah untuk terus dimanfaatkan 

produksinya. Lokasi penelitian adalah di Peternakan Sapi 

Perah Karunia Desa Jong Biru Kota Kediri, Jawa Timur. 

Materi yang digunakan adalah data rekording produksi 

susu dari 30 ekor sapi PFH  di bulan laktasi pertama, kedua 

dan ketiga pada tiga periode laktasi dari tahun 2013-2015.  

Perhitungan ripitabilitas produksi susu dengan menggunakan 

data rekording sapi bulan laktasi pertama, kedua dan ketiga 

dalam tiga periode laktasi. Ripitabilitas produksi susu 

diestimasi dengan analisis variasi pola searah (metode sidik 

ragam). 

Hasil yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian estimasi 
nilai ripitabilitas produksi susu yaitu 0,89 ± 0,00106 dan 

termasuk dalam kategori tinggi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingginya nilai ripitabilitas produksi susu 
dikarenakan variasi yang timbul dari faktor genetik dan 

lingkungan. Rataan produksi susu periode laktasi pertama, 

laktasi kedua dan laktasi ketiga secara berturut-turut sebagai 
berikut: 1332.47 kg/ekor/laktasi, 1488.68 kg/ekor/laktasi, 

1372.27 kg/ekor/laktasi dan rataan populasi produksi susu 

sebesar 1397,814 kg/ekor. Sapi yang mempunyai MPPA di 

atas rata-rata populasi berjumlah 15 ekor atau 50%. Metode 
seleksi menggunakan ripitabilitas dari rekording produksi susu  

tiga bulan awal laktasi lebih efisien, karena mempercepat 

proses seleksi dan menyingkirkan ternak berproduksi rendah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permintaan susu sapi di Indonesia terus meningkat, hal ini 

disebabkan kesadaran masyarakat tentang pemenuhan 

kebutuhan gizi cukup tinggi dan pendapatan perkapita 

masyarakat yang meningkat, namun produksi susu sapi di 

Indonesia masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan dari catatan BPS (2015) yang menyebutkan 

bahwa populasi sapi perah di Indonesia mencapai 525.171 

ekor dengan total produksi susu segar sebanyak 805.363 ton. 

Pertumbuhan produksi susu di Indonesia dari tahun 2014-2015 

hanya sebesar 0,58 persen, sedangkan pertumbuhan populasi 

sapi perah dari tahun 2014-2015 hanya sebesar 4,51 persen. 

Populasi sapi perah terbanyak adalah Jawa Timur yang 

mencapai 253.830 ekor, namun produksi sebesar itu hanya 

memenuhi 20,2 persen dari kebutuhan. Sisa kebutuhan 

nasional sebesar 79,8 persen diperoleh dengan cara impor. 

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pengolahan 

dan Pemasaran Hasil Pertanian (2015), cetak biru persusuan 

Indonesia pada tahun 2015 ditargetkan konsumsi susu 

masyarakat mencapai 15 kg/kapita/tahun, namun relaisasinya 

saat ini baru mencapai 13,4 kg/kapita/tahun. Ketidakmampuan 

dalam memenuhi permintaan susu tersebut dikarenakan 

produktivitas sapi perah Indonesia rata-rata masih rendah baik 

secara kuantitas maupun kualitas (Rosena, 2010). 

Kapasitas persediaan susu dalam negeri tidak mampu 

memenuhi permintaan susu setiap tahunnya. Apabila keadaan 

ini terjadi terus-menerus, maka ketimpangan antara produksi 

dengan permintaan susu akan semakin tinggi pada tahun-tahun 
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berikutnya. Agar hal ini tidak berlanjut di masa mendatang 

dan meminimalkan ketergantungan tersebut, maka harus 

peningkatan produksi susu nasional (Siregar, 2003). 

Produksi susu bergantung pada tiga aspek, yakni bibit 

(genetik), pakan, dan manajemen. Populasi yang besar tidak 

menjamin peningkatan produksi susu sapi nasional, bahkan 

akan menambah penderitaan peternak apabila bibit 

berproduktifitas rendah. produksi susu sapi perah terutama  

dipengaruhi oleh bulan laktasi dan umur sapi(Astuti, Widiati, 

dan Suranindyah, 2010). 

Produksi susu sapi perah selain dipengaruhi oleh faktor 

pakan juga dipengaruhi oleh masa laktasi. Produksi susu 

mencapai puncak satu sampai tiga bulan setelah beranak. 

Penurunan berlanjut sampai sapi perah dikeringkan atau 

berhenti berproduksi (Djaja, Kuswaryan, Tanuwira dan  

Khairani, 2006). Produksi bulan pertama akan terus meningkat 

hingga bulan puncak, jika produksi bulan pertama kecil dan 

sebelum bulan puncak laktasi produksi susu sudah menurun 

maka periode laktasi berikutnya dapat terulang. 

Metode seleksi sangat penting dilakukan untuk 

memperbaiki mutu genetik ternak sehingga memperoleh 

ternak yang benar-benar layak untuk dimanfaatkan 

produksivitasnya. Pencatatan produksi susu setiap ekor sapi 

per hari berguna untuk mengetahui produksi susu pada bulan 

laktasi awal hingga akhir. Seekor induk sapi perah dapat 

mengulang produksi selama hidupnya. Kemampuan induk sapi 

untuk mengulang produksinya dapat diketahui dengan 

mengestimasi nilai ripitabilitasnya. Nilai ripitabilitas berguna 

untuk menduga performa produksi yang akan datang 

berdasarkan produksi pertama dan memberikan petunjuk suatu 

catatan yang diperoleh dari individu ternak sebelum diadakan 
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pengnyingkiran ternak yang tidak layak untuk diternakkan lagi 

(Maylinda, 2010). Produksi susu induk sapi perah tersebut 

tinggi di bulan pertama, kedua dan ketiga (bulan puncak 

laktasi) tentu akan menguntungkan, namun jika produksi 

sebelum bulan puncak sudah menurun atau rendah maka induk 

sapi, dapat mengulangi di periode laktasi berikutnya. Induk 

sapi tersebut tidak layak di lestarikan untuk dijadikan bibit, 

tindakan selanjutnya adalah di culling. 

Peternakan sapi perah Karunia Kediri saat ini memelihara 

kurang lebih dua ratus ekor sapi yang terdiri dari induk laktasi, 

induk kering, pejantan, dara dan pedet. Semua biaya produksi 

dipenuhi dari penjualan susu yang di produksi oleh induk 

laktasi. Rekapitulasi produksi susu di peternakan Karunia 

Kediri setiap tahunnya cenderung menurun walaupun 

manajemen pemeliharaan tidak berubah. Diduga, menurunnya 

produksi susu sapi perah di Karunia karena pembelian bibit 

dara bunting yang dipilih tanpa seleksi dan tidak diketahui 

identitas keturunannya. Bibit yang jelek dapat mengulang sifat 

produksi yang rendah, sehingga menjadi faktor turunnya 

produksi susu selama tiga tahun ini, namun belum ada data 

otentik yang membenarkan dugaan tersebut. 

Penelitian ini perlu dilakukan guna mengetahui nilai 

ripitabilitas sapi perah di Peternakan Karunia dan menyeleksi 

induk yang layak untuk dipertahankan menggunakan metode 

MPPA (Most Probable Producing Ability) yang merupakan 

suatu pendugaan secara maksimum dari kemampuan produksi 

seekor ternak betina yang diperhitungkan atas dasar data 

performanya yang telah ada. Nilai ripitabilitas produksi susu 

dapat diestimasi berdasarkan pada produksi susu bulan laktasi 

pertama, kedua dan ketiga dalam tiga periode laktasi pada 

tahun 2013-2015. Apabila estimasi nilai ripitabilitas tinggi 
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maka dapat digunakan untuk tolok ukur seleksi induk di 

peternakan sapi perah Karunia Kediri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Produksi susu di Peternakan Sapi Perah Karunia Kediri 

akan meningkat apabila  dapat diketahui induk sapi perah yang 

mempunyai produktivitas tinggi. Peningkatan produksi susu 

salah satunya dengan menyeleksi ternak yang  produksi 

susunya tinggi dan menyingkirkan ternak yang produksi 

susunya rendah, hal ini dapat diketahui dengan seleksi 

berdasarkan produksi susu. Oleh karena itu perlu adanya 

penelitian estimasi nilai ripitabilitas sebagai dasar tolok ukur 

seleksi induk sapi perah di Peternakan Karunia Desa Jong Biru 

Kediri Jawa Timur dilihat dari total produksi susu bulan 

laktasi pertama, kedua dan ketiga dalam tiga periode laktasi 

pada tahun 2013-2015. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengestimasi nilai ripitabilitas produksi sapi perah dalam 

tiga bulan laktasi di Peternakan Karunia di Desa Jong Biru 

Kediri Jawa Timur, sehingga dapat digunakan sebagai 

tolok ukur seleksi induk unggul sapi perah. 

2. Mengestimasi MPPA untuk mengetahui induk berpotensi 

produksi  tinggi dalam tiga bulan laktasi agar supaya 

seleksi dapat berlangsung efisien dan cepat. 

3. Untuk memperoleh metode seleksi sapi perah yang lebih 

singkat tanpa harus menunggu 

 produksi susu selama satu masa laktasi secara lengkap. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk : 

1. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi Peternakan 

Karunia Kediri dalam menetapkan bibit unggul sapi perah 

untuk terus dimanfaatkan produksinya. 

2. Memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya 

dan pihak yang terkait tentang metode seleksi yang dapat 

dilakukan lebih singkat dengan akurasi yang cukup 

tinggi. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Meningkatnya permintaan susu di Indonesia tidak 

diimbangi dengan peningkatan produksi susu dari peternak 

sapi perah di Indonesia. Populasi sapi perah Indonesia yang 

semakin kecil juga diakibatkan oleh minimnya bibit unggul 

untuk diternakkan serta dimanfaatkan produksinya. Menurut 

Anggraeni, Fitriyani, Atabany, Sumantri dan Komala (2010), 

salah satu aspek yang perlu diupayakan untuk meningkatkan 

produktivitas sapi perah, melalui program pemuliaan yaitu 

menyediakan sapi perah betina dengan kemampuan genetik 

produksi susu tinggi. Salah satu upayanya dengan metode 

seleksi, namun demikian seleksi sapi perah di Indonesia belum 

sepenunya di jalankan, hal ini diakibatkan rendahnya SDM 

sebagian peternak Indonesia. Cara menyeleksi ternak yang 

mudah adalah dengan catatan atau rekording ternak. 

Pencatatan   yang   diperlukan terutama   pada  identitas   sapi, 

 produksi   susu, data   reproduksi,   dan kesehatan   ternak.   

Umumnya  seleksi   pada  sapi   perah  berdasarkan catatan  

produksi   305 hari. 

Pencatatan atau rekording sangat memudahkan peternak 

untuk mengetahui ternak yang memiliki produktifitas tinggi. 
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Catatan ini juga digunakan dalam menduga nilai ripitabilitas  

di  peternakan (Hardjosubroto, 1994). Selain itu pencatatan 

produksi susu berfungsi untuk mengetahui kemampuan 

memproduksi susu mulai awal periode produksi hingga 

produksi berikutnya serta digunakan untuk mengetahui ternak 

mana yang diseleksi atau di culling (Taylor and Field, 2004). 

Culling merupakan pengeluaran induk betina dari suatu 

populasi , alasan pengeluaran induk-induk betina tersebut 

karena produksi susunya rendah(Gillispie, 1992). 

Evaluasi setiap sapi betina dapat dilakukan dengan 

mendasarkan pada pertimbangan nilai ripitabilitas atau 

kemampuan mengulang produksinya dengan melihat produksi 

bulan laktasi pertama hingga ketiga pada dua hingga tiga 

periode laktasi. Semua catatan produksi susu dapat dijadikan 

bahan untuk mengetahui kemampuan setiap sapi betina 

mengulang produksi dengan mengestimasi nilai ripitabilitas, 

sehingga dapat ditentukan sapi betina yang layak untuk terus 

dipertahankan atau diculling. Skema kerangka pikir disajikan 

dalam Gambar 1. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Permintaan susu sapi di Indonesia  

Permintaan susu sapi di Indonesia terus meningkat 

dibuktikan berdasarkan dari catatan BPS (2015) yang 

menyebutkan bahwa populasi sapi perah di Indonesia 

mencapai 525.171 ekor dengan total produksi susu segar 

sebanyak 805.363 ton. Pertumbuhan produksi susu di 

Indonesia dari tahun 2014-2015 hanya sebesar 0,58 persen, 

sedangkan pertumbuhan populasi sapi perah dari tahun 2014-

2015 hanya sebesar 4,51 persen. Populasi sapi perah terbanyak 

adalah Jawa Timur yang mencapai 253.830 ekor, namun 

produksi sebesar itu hanya memenuhi 20,2 persen dari 

kebutuhan. Sisa kebutuhan nasional sebesar 79,8 persen 

diperoleh dengan cara impor.Permintaan terus meningkat 

hingga tahun 2015 sesuai dengan pencatatan Direktorat 

Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (2015), 

cetak biru persusuan Indonesia pada tahun 2015 ditargetkan 

konsumsi susu masyarakat mencapai 15 kg/kapita/tahun, 

namun relaisasinya saat ini baru mencapai 13,4 

kg/kapita/tahun. Ketidakmampuan dalam memenuhi 

permintaan susu tersebut dikarenakan produktivitas sapi perah 

Indonesia rata-rata masih rendah baik secara kuantitas maupun 

kualitas (Rosena, 2010). 

Kapasitas persediaan susu dalam negeri tidak mampu 

memenuhi permintaan susu setiap tahunnya. Apabila keadaan 

ini terjadi terus-menerus, maka ketimpangan antara produksi 

dengan permintaan susu akan semakin tinggi pada tahun-tahun 

berikutnya. Konsekuensinya ketergantungan terhadap susu 

impor akan semakin besar yang akan berdampak terhadap 
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pengurasan devisa negara, agar hal ini tidak berlanjut di masa 

mendatang dan meminimalkan ketergantungan tersebut, maka 

mengusahakan semaksimal mungkin  peningkatan produksi 

susu nasional (Siregar, 2003). 

 

2.2 Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Produksi Sapi 

Di Indonesia 

Anggraeni (2012) menyatakan bahwa, penurunan 

produktivititas sapi perah Bos taurus yang dibudidayakan oleh 

peternak kecil dengan segala keterbatasannya diperparah 

pengaruh cekaman tropis, juga terjadi pada negara-negara 

tropis di wilayah Asia, Afrika dan Amerika Latin. Berbagai 

kondisi tersebut menunjukkan bahwa sapi perah Bos taurus 

akan menampilkan kinerja produksi yang menurun jika 

dipelihara pada kondisi budidaya inferior dan iklim panas. Hal 

ini diperkirakan karena adanya interaksi pengaruh faktor 

genetik dan lingkungan. 

Permasalahan yang dihadapi dalam usaha sapi perah 

terbagi dalam tiga sektor hulu, tengah dan hilir. Sektor hulu 

permasalahannya antara lain produktivitas rendah, bibit sapi 

perah kurang, biaya pakan tinggi, skala pemilikan rendah dan 

mutu SDM rendah. Masalah di sektor tengah meliputi teknis 

budidaya dan sistem rekording rendah, ketersediaan lahan 

untuk produksi pakan menurun, konversi lahan pertanian ke 

non pertanian, modal usaha dari perbankan masih rendah serta 

kerjasama lintas sektoral belum terpadu. Sektor hilir antara 

lain harga susu segar dan konsumen masih rendah serta harga 

jual pedet/sapi perah tidak stabil (Soetanto, 2011). Menurut 

Talib, (2007), keterbatasan SDM yang dalam hal ini adalah 

tenaga kerja dalam keluarga sebagai pencari pakan hijauan 

yang membatasi jumlah pemilikan ternak. Akibatnya peternak 
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sulit sekali untuk meningkatkan jumlah ternak yang dimiliki 

sehingga sapi-sapi betina usia produktif terpaksa harus 

menjadi ternak konsumsi. Jalan keluarnya adalah 

memudahkan akses permodalan bagi peternak untuk 

pengadaan pakan lengkap yang terjangkau oleh peternak dan 

penggunaannya dalam proses produksi memberikan 

keuntungan yang cukup sehingga peternak terpacu untuk 

meningkatkan skala usaha mereka. 

 

2.3 Keadaan sapi perah di Indonesia 

Sapi Friesian Holstein yang dikenal sebagai salah satu sapi 

perah Bos taurus berkemampuan produksi susu tinggi di 

daerah asalnya, ternyata cukup sulit mempertahankan   potensi 

genetiknya untuk berproduksi susu pada kondisi cekaman 

tropis Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan inferioritas 

produktivitas seperti lambatnya pertumbuhan tertundanya 

umur beranak pertama, memanjangnya interval beranak (dan 

komponennya) dan rendahnya produksi susu (Anggraeni, 

Fitriyani, Atabany, Sumantri dan Komala, 2010). 

Populasi sapi perah di Indonesia dari tahun 2011 sebesar 

597.213 ekor, tahun 2012 sebesar 611.939 ekor, tahun 2013 

sebesar 444.266 ekor, tahun 2014 sebesar 502.516 ekor, dan 

tahun 2015 sebesar 525.171 ekor, dari tahun 2014-2015 

mengalami pertumbuhan populasi hanya sebesar 4,51 

persen(BPS, 2015). Sedangkan produksi susu dari tahun 2011 

sebesar 974.694 ton, tahun 2012 sebesar 959.732 ton, tahun 

2013 sebesar 786.846 ton, tahun 2014 sebesar 800.751 ton, 

dan tahun 2015 sebesar 805.363 ton, produksi susu tahun 2015 

menurun sangat tajam dilihat total produksi tahun 2011. 

Peningkatan produksi susu 0,58 persen  terjadi pada tahun 

2014-2015, peningkatan ini tergolong sangat kecil 
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dibandingkan penurunan produksi susu antara tahun 2012 dan 

2015 (BPS, 2015) 

 

2.4 Sapi Perah Friesian Holstein (FH) 

Sapi perah merupakan penghasil susu yang sangat dominan 

dibanding ternak perah lainnya. Salah satu bangsa sapi perah 

yang terkenal adalah sapi perah Friesian Holstein (FH). Sapi 

perah ini berasal dari Netherlands, berkembang di utara 

Provinsi Friesland dan berdekatan dengan sebelah utara negara 

Jerman. Sapi FH mempunyai karakteristik yang berbeda 

dengan jenis sapi lainnya yaitu: bulunya berwarna hitam 

dengan bercak putih, bulu ujung ekor berwarna putih, bulu 

bagian bawah dari carpus (bagian kaki) berwarna putih atau 

hitam dari atas turun ke bawah, mempunyai ambing yang kuat 

dan besar, kepala panjang dan sempit dengan tanduk pendek 

dan menjurus ke depan. Sapi FH merupakan jenis sapi perah 

dengan kemampuan produksi susu tertinggi yakni 6000-8000 

kg/ekor/laktasi. Di Inggris sekitar 35% dari total populasi sapi 

perah dapat mencapai 8069 kg/ekor (Gillespie,1992). 

Sebagian besar sapi-sapi perah yang ada di Indonesia 

adalah sapi bangsa Fries Holland (FH) yang didatangkan dari 

negara-negara Eropa yang memiliki iklim sedang dengan 

kisaran suhu termonetral rendah yaitu 13 – 25
o
C (Yani dan 

Porwanto, 2006). Ciri sapi ini diantaranya warna hitam belang 

putih dengan batas yang jelas, kepala berbentuk panjang, lebar 

dan lurus, ekor warna putih, tanduk mengarah ke depan dan 

membengkok ke dalam, temperamen untuk sapi betina jinak 

dan tenang, serta mempunyai produksi susu lebih banyak 

dibanding bangsa sapi lainnya yakni mencapai 5.982 

kg/laktasi dengan kadar lemak susu 3,7% (Gayatri, Setiadi, 

Isbandi dan Budiraharjo, 2005). Sapi Fries holland memiliki 
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karakteristik warna belang hitam dan putih, pada kaki bagian 

bawah dan ekornya berwarna putih dan kebanyakan pada dahi 

terdapat belang warna putih yang berbentuk segitiga. Tanduk 

pendek menghadap ke depan. Sapi ini mempunyai sifat yang 

jinak, sehingga mudah dikuasai, tidak tahan panas, lambat 

dewasanya, berat badan sapi jantan ± 850 kg, sedangkan 

betina ± 625 kg dan produksi susu 4500-5500 liter/laktasi 

(Yani dan Porwanto, 2006). 

Sapi perah FH murni telah ada di Jawa Barat sejak tahun 

1900, tepatnya di daerah Cisarus dan Lembang. Dari kedua 

daerah inilah sapi perah FH kemudian menyebar ke beberapa 

daerah di Jawa Barat. Sapi PFH merupakan hasil persilangan 

antara sapi FH dengan sapi lokal Indonesia yang bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas sapi perah lokal. Karakteristiak 

sapi PFH ini hampir sama dengan sapi FH yang mempunyai 

warna hitam dan putih pada bagian tubuhnya, namun produksi 

susunya lebih rendah dari sapi FH. Produksi susu yang 

dihasilkan oleh sapi perah PFH di Indonesia berkisar antara 

3000-4000 kg per laktasi (Gillespie, 1992). 

 

2.5 Produksi Susu 

Fries and Ruvinsky (1999) menyatakan, produksi susu 

biasanya didefinisikan sebagai produksi selama 305 hari 

sebelum melahirkan. Susu merupakan sekresi normal dari 

kelenjar susu hewan mamalia yang dapat digunakan sebagai 

makanan yang sempurna bagi anaknya setelah lahir. Susu 

adalah hasil akhir dari rangkaian proses fisiologis yang 

kompleks dan berulang sehingga terjadi banyak macam 

interaksi yang berperan dalam menentukan produksi susu. 

Produksi susu dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan dan 

interaksi keduanya. Faktor lingkungan memegang peranan 
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penting terhadap proses fisiologis dalam tubuh ternak sehingga 

pada gilirannya akan mempengaruhi kapasitas produksi susu. 

Faktor lingkungan seperti musim, curah hujan, temperatur, 

suhu, kelembaban dan pakan merupakan faktor yang banyak 

mempengaruhi performans produksi susu. 

Berdasarkan hasil pendataan, sebagian besar sapi-sapi 

perah yang ada di Indonesia adalah sapi bangsa Fries Holland 

(FH) yang didatangkan dari negara-negara Eropa yang 

memiliki iklim sedang (temperate) dengan kisaran suhu 

termonetral rendah (13 – 25
o
C). Berdasarkan kondisi iklim 

asal tersebut, sapi perah FH sangat peka terhadap perubahan 

suhu tinggi. Apabila sapi FH ditempatkan pada lokasi yang 

memiliki suhu tinggi, maka sapi-sapi tersebut akan mengalami 

cekaman panas terus-menerus yang berakibat pada 

menurunnya produktivitas sapi FH. Cekaman panas yang 

diterima oleh sapi FH sebenarnya dapat direduksi oleh angin 

dengan kecepatan tertentu. Usaha lain yang perlu dilakukan 

untuk mereduksi cekaman panas sapi FH adalah modifikasi 

lingkungan ternak melalui pemberian naungan, pemilihan 

bahan atap dan pengaturan ketinggian kandang (Yani dan 

Porwanto, 2006). 

Unsur iklim mikro yang dapat mempengaruhi produksi 

panas dan pelepasan panas pada sapi FH adalah suhu dan 

kelembaban udara, radiasi matahari dan kecepatan angin. Sapi 

FH menunjukkan penampilan produksi terbaik apabila 

ditempatkan pada suhu lingkungan 18,3
o
C dengan kelembaban 

55%. Bila melebihi suhu tersebut, ternak akan melakukan 

penyesuaian secara fisiologis dan secara tingkah laku 

(behaviour). Usaha peternakan sapi FH di Indonesia, pada 

umumnya dilakukan pada daerah yang memiliki ketinggian 

lebih dari 800 m di atas permukaan laut, dengan tujuan untuk 
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penyesuaian lingkungan. Pengaruh yang timbul pada sapi FH 

akibat cekaman panas adalah: 1) Penurunan nafsu makan; 2) 

Peningkatan konsumsi minum; 3) Penurunan metabolisme dan 

peningkatan katabolisme; 4) Peningkatan pelepasan panas 

melalui penguapan; 5) Penurunan konsentrasi hormon dalam 

darah; 6) Peningkatan temperatur tubuh, respirasi dan denyut 

jantung. Hasil simulasi menunjukkan bahwa penurunan suhu 

lingkungan mikro (sekitar kandang) sebesar 5
o
C dapat 

meningkatkan produksi susu sapi FH sebesar 10 kg/hari yaitu 

dari 35 kg/hari menjadi 45 kg/hari (Berman, 2005). 

  Faktor tersebut berkaitan satu sama lain dan menimbulkan 

keragaman produksi susu. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan di perusahaan peternakan di Indonesia menunjukkan 

bahwa faktor musim, curah hujan, suhu dan kelembaban 

kurang berpengaruh terhadap keragaman produksi susu secara 

keseluruhan. Meskipun di Indonesia ada dua musim yaitu 

musim hujan dan kemarau, tetapi perbedaan kedua musim 

tersebut relatif tidak ekstrim seperti yang terjadi di daerah 

subtropis. Faktor peternakan yang meliputi tata laksana 

pemeliharaan dan pakan dilaporkan lebih banyak 

mempengaruhi keragaman dalam produksi susu dibandingkan 

faktor-faktor lainnya (Indrijani, 2010). Menurut penelitian 

Williamson and Payne (1993), pada daerah tropis produksi 

yang dihasilkan bergantung pada: 

1. Teknis pemeliharaan. 

2. Kualitas pakan (protein, karbohidrat, vitamin dan mineral) 

3. Ketinggian tempat sapi tersebut dipelihara (iklim). 

 Produksi susu mencapai puncak satu sampai tiga bulan 

setelah beranak. Penurunan berlanjut sampai sapi perah 

dikeringkan atau berhenti berproduksi (Djaja, Kuswaryan, 
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Tanuwira, dan Khairani, 2006). Produksi bulan pertama akan 

terus meningkat hingga bulan puncak, jika produksi bulan 

pertama kecil dan sebelum bulan puncak laktasi produksi susu 

sudah menurun maka periode laktasi berikutnya hal tersebut 

dapat berulang. Seekor induk sapi perah dapat mengulang 

produksi selama hidupnya(Maylinda, 2010). Ripitabilitas juga 

dapat diestimasi berdasarkan catatan produksi kurang dari 10 

bulan laktasi. Asl, Hashemi and Farhadian (2015) menyatakan 

nilai ripitabilitas produksi susu pada 3 bulan laktasi pertama 

adalah 0,475- 0,898. 

 

2.6 Manajemen Rekording 

 Soetanto (2011) menyatakan bahwa, peternakan sapi perah 

di Indonesia masih sederhana termasuk teknis budidaya dan 

sistem rekording sangat jarang diterapkan sehingga sulit untuk 

memperoleh data produksi ternak yang akurat. 

 Selama ini pemeliharaan sapi perah pada peternak rakyat 

masih bersifat sederhana, Artinya peternak masih 

menggunakan teknologi yang sederhana dalam pemeliharaan 

sapi perah. Dimana pengetahuan pemeliharaan sapi perah 

peternak masih didapat secara turun-temurun, dan merupakan 

usaha sampingan. Setiap usaha mengharapkan keuntungan 

yang dapat diperoleh dengan menggunakan faktor-faktor 

produksi yang dimiliki peternak (Indrijani, 2010). Pencatatan 

berbagai informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi 

potensi genetik produksi susu sapi FH lokal (identitas, silsilah, 

kinerja reproduksi dan produksi susu) perlu dilakukan secara 

seragam terutama pada daerah-daerah sentra produksi susu 

yang prospektif untuk dikembangkan sebagai sumber bibit 

(Anggraeni,2003). 
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2.7 Ripitabilitas Ternak 

Anggraeni (2012) menyatakan bahwa, perbaikan genetik 

pada sapi FH di dalam negeri perlu dilakukan melalui seleksi 

untuk mendapatkan sapi-sapi perah bibit dengan keunggulan 

pada sifat produksi susu dan protein susu sesuai kondisi 

budidaya di peternak rakyat dan dibawah cekaman iklim tropis 

Indonesia. 

Seleksi sapi perah baik betina maupun jantan pada 

umumnya dilakukan berdasarkan produksi susu dalam satu 

masa laktasi (305 hari). Nilai pemuliaan ataupun kemampuan 

mewariskan produksi susu sapi perah tidak dapat diketahui 

secara langsung, tetapi hanya bisa diestimasi berdasarkan 

penampilan produksi susu. Beberapa faktor lingkungan 

diketahui dapat mempengaruhi produksi susu laktasi lengkap, 

sehingga dalam evaluasi genetik pengaruh berbagai faktor 

tersebut perlu dieliminasi (Anggraeni,2012). 

Maylinda (2010) menyatakan ripitabilitas adalah suatu 

konstanta yang menunjukkan besarnya hubungan diantara 

beberapa pengukuran pada suatu sifat pada individu yang 

sama. Konstanta ini pada sifat-sifat yang muncul beberapa kali 

secara berurutan dalam hidup hewan, misalnya produksi susu, 

produksi telur dan produksi anak. Pengamatan yang dilakukan 

berulang kali, maka hasil pengamatan pada lingkungan yang 

pertama akan berbeda dengan lingkungan pada pengamatan 

yang kedua dan lingkungan pada pengamatan yang kedua 

tidak sama dengan lingkungan pada pengamatan berikutnya 

(Hardjosubroto, 1994).  
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Secara analisis jalur angka pengulangan ditunjukkan seperti 

pada Gambar 2.  

G E1 E2…….. En 

 

 

 

  

 P1 P2 Pn 

 

   

  t  

Gambar 2. Korelasi pengulangan fenotip 

 

Pada gambar diatas, t menggambarkan korelasi fenotip 

yang merupakan angka pengulangannya. Secara statistik, 

angka pengulangan dapat dilukiskan sebagai:  

 

    
ETEPG

EPG

VVV

VV




r

 (Hardjosubroto, 1994)

 

Keterangan:  

G = faktor genetik 

E = faktor lingkungan  

r = ripitabilitas 

VG = variasi genetik 

VEP = variasi lingkungan permanen 

VET = variasi lingkungan temporer 

Angka pengulangan meliputi semua pengaruh genetik 

ditambah pengaruh lingkungan yang bersifat permanen dan 

temporer. Pirchner (1981) menyatakan bahwa pengaruh 

lingkungan yang permanen adalah semua pengaruh yang 
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bukan bersifat genetik, tetapi mempengaruhi produktivitas 

ternak selama hidupnya. Misalnya pengaruh penyakit, kurang 

gizi awal pertumbuhan dan pengaruh kebuntingan. Pengaruh 

lingkungan temporer yang mempengaruhi produksi  susu 

diantaranya adalah umur sapi, lama waktu periode kering yang 

tidak sama setiap individu ternak, pergantian pemerah, 

manajemen pada setiap periode laktasi, pakan pada saat sapi 

laktasi maupun pada masa kering dan pengaruh suhu 

lingkungan yang berbeda setiap individu ketika berproduksi. 

Nilai ripitabilitas produksi susu sapi perah disajikan pada 

Tabel 1.       

Tabel 1. Nilai ripitabilitas produksi susu sapi perah  

Sifat  Ripitabilitas (r) Penulis 

 

Produksi 

Susu  

0,40-0,60 

0,33-0,50 

0,32 

0,50 

0,475- 0,898 

Hardjosubroto (1994) 

Kurnianto (2009) 

Abate, Atta and Anthony 

(2010) 

Wilcox, Webb and 

deLorenza (2003) 

Asl, Hashemi and 

Farhadian (2015) 

Nilai ripitabilitas berguna untuk menduga performans 

individu yang akan datang dan menduga kemampuan produksi 

setiap individu. Nilai ripitabilitas berkisar 0-1,0 atau 100% 

(Pane, 1986; Maylinda, 1992). Soedito (2008) menambahkan 

apabila ripitabilitas tinggi dapat diartikan bahwa apabila 

seekor ternak di awal produksi menunjukkan keunggulan, 

maka diharapkan akan mempunyai keunggulan pula pada 

produksi berikutnya. Koewn (1992) menyatakan bahwa nilai 

ripitabilitas dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu 

kategori rendah dengan kisaran nilai 0-25%, kategori sedang 
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25-45% dan kategori tinggi 45-99%. Pemahaman konsep dan 

mengetahui nilai ripitabilitas membantu mempertimbangkan 

dalam menyingkirkan (culling) sapi serta berguna untuk 

menentukan ketepatan peramalan performans berikutnya 

berdasarkan performans pertama pada populasi yang sudah 

diketahui rataannya (Wilcox, Webb and deLorenza, 2003). 

 

2.8 Faktor Koreksi  

Faktor koreksi biasa disesuaikan pada panjang laktasi 305 

hari, pemerahan 2 kali sehari dan umur setara dewasa. Faktor 

koreksi ini diperlukan untuk menghitung produksi susu 

terkoreksi. Sebelum pencatatan produksi susu digunakan 

sebagai pedoman seleksi, catatan produksi susu harus 

distandarisasikan terlebih dahulu untuk mengetahui faktor-

faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang paling penting 

adalah panjang laktasi, umur saat beranak dan frekuensi 

pemerahan. Produksi susu dapat disesuaikan atau dikoreksi ke 

arah keadaan tertentu sebagai patokan standar. Faktor koreksi 

yang banyak digunakan adalah koreksi produksi susu yang 

disesuaikan ke arah lama pemerahan 305 hari, umur induk 

dewasa dan pemerahan 2 kali sehari. 

 

2.8.1 Penyesuaian terhadap lama laktasi 305 hari 

Standarisasi lama laktasi 305 hari didasarkan perhitungan 

bahwa seekor sapi perah paling optimal apabila dapat beranak 

satu kali dalam setahun, dengan lama pengeringan 6 sampai 8 

minggu. Umur dewasa dicapai pada umur 66-72 bulan dan 

diharapkan telah mencapai produksi optimalnya (Tonhati, . 

Munoz, Duarte, Reichert, Oliveira, and Lima, 2004).  
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2.8.2  Penyesuaian terhadap umur sapi betina 

Faktor ini disebut juga faktor umur setara dewasa atau 

Mature Equivalent (ME). Alasan penyesuaian terhadap umur 

ini bahwa perbedaan umur pada saat beranak dapat 

menimbulkan penyimpangan dalam penilaian mutu genetik 

sapi betina ataupun jantan. Sapi yang berumur enam tahun 

produksi susunya 20-50% lebih tinggi dari sapi yang berumur 

2 tahun (Duraes dan Keown, 1991). 

 

2.8.3 Penyesuaian terhadap lamanya masa kering  

Lamanya periode istirahat bagi ambing menjelang laktasi 

berikutnya berpengaruh terhadap produksi susu yang mana hal 

ini merupakan faktor penting dalam seleksi sapi perah betina. 

Penyesuaian terhadap lama kering ini dapat mengacaukan 

penilaian sebab kenyataannya lama masa kering mempunyai 

heritabilitas dan ripitabilitas yang cukup tinggi yaitu 0,22 dan 

0,32 (Maylinda, 1986). 

 

2.8.4 Penyesuaian terhadap selang beranak  

Selang beranak pada sapi perah banyak dipengaruhi oleh 

masa kosong, banyaknya perkawinan per buntingan dan lama 

bunting. Masa kosong atau Days Open adalah waktu dari 

kelahiran sampai kebuntingan berikutnya. Days Open 

merupakan faktor penentu calving interval dan sampai saat ini 

digunakan sebagai parameter agar usaha target calving interval 

tercapai. Angka perkawinan per kebuntingan (service per 

conception) adalah angka yang menunjukkan ukuran 

kesuburan induk sapi yang berhasil dikawinkan dan menjadi 

bunting. Periode kebuntingan pada umumnya terjadi pada hari 

ke 280 dan 285 pada sapi yang sebagian besar variasi terjadi 

karena faktor genetik dari induk pejantan. Penyesuaian selang 
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beranak perlu dipertimbangkan karena pengaruh genetik 

terhadap selang beranak amat kecil, sehingga koreksi ini akan 

meningkatkan penilaian kemampuan genetik seekor ternak. 

Pada catatan produksi sama dengan atau kurang 200 hari 

(Maylinda, 1986). 

   

2.8.5 Penyesuaian terhadap tata laksana peternakan 

Perbedaan dalam pemberian pakan dan tata laksana 

peternakan adalah faktor utama yang menyebabkan perbedaan 

produksi susu pada tiap peternakan. Tata laksana peternakan 

meliputi sanitasi kandang, pemeliharaan sapi periode kering 

sampai dengan laktasi, kesehatan dan pemerahan. Pemberian 

pakan adalah salah satu faktor yang menentukan suksesnya 

usaha peternakan sapi perah, karena sapi yang berproduksi 

tinggi harus mendapatkan makanan yang baik dan cukup 

untuk menghasilkan susu. Pemberian pakan harus disesuaikan 

dengan bobot badan sapi dan jumlah produksi susu yang 

dihasilkan. Bahan kering dari hijauan 10% dari bobot badan 

dan rasio hijauan dan konsentrat yaitu 60:40 (Berman, 2005). 

 

2.8.6 Penyesuaian terhadap banyaknya pemerahan per 

hari       

Jumlah pemerahan dalam sehari merupakan salah satu 

sebab terjadinya variasi produksi. Oleh karena itu perlu 

diseragamkan ke arah pemerahan 2 kali sehari. Pemerahan 3 

kali sehari akan meningkatkan produksi susu, namun hal ini 

jarang dilakukan karena peningkatan biaya pemerahan 3 kali 

tidak dapat ditutup oleh peningkatan produksi yang 

diperolehnya (Hardjosubroto, 1994). 
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2.9 Penyingkiran Ternak (Culling) 

Produksi susu mempunyai sifat yang berulang yang 

diperoleh ternak selama hidupnya. Sapi dara yang memiliki 

catatan tetuanya terutama produksi tinggi, mengindikasikan 

bahwa sifat tersebut akan diwariskan kepada generasi 

berikutnya. Sapi dara tersebut dapat menggantikan sapi yang 

mengalami seleksi karena lemahnya reproduksi, rendahnya 

produksi susu, puting mengendor, kaki depan dan belakang 

yang mengalami kelemahan dan terkena mastitis. Rekording 

produksi susu sangat essensial untuk mengetahui ternak mana 

yang berproduksi tinggi pada performans tahun pertama dapat 

diulang pada tahun berikutnya (Cilek dan Sahin, 2009). Pada 

dasarnya penyingkiran pada pencatatan pertama akan efektif 

untuk meningkatkan pencatatan pada keseluruhan kelompok. 

Pendugaan terhadap nilai ripitabilitas memberikan indikasi 

berapa pencatatan yang seharusnya dicapai sebelum 

disingkirkan dari populasi. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

  

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan Sapi perah 

Karunia Kota Kediri, Jawa Timur. Waktu pelaksanaan 

penelitian ini adalah 1 bulan pada tanggal 1-29 Januari 2016. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

rekording produksi susu bulan laktasi pertama, kedua dan 

ketiga dari 30 ekor sapi perah PFH dalam tiga periode laktasi 

pada tahun 2013-2015 di Peternakan Sapi perah Karunia Kota 

Kediri, Jawa Timur. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang dipakai pada penelitiaan ini adalah studi 

kasus. Sampel ditentukan secara purposiv yaitu ternak yang 

memiliki catatan produksi lengkap untuk bulan laktasi satu 

sampai tiga pada periode laktasi satu sampai dengan tiga. 

Ripitabilitas produksi susu diestimasi berdasarkan faktor 

koreksi umur dan lama laktasi 90 hari. Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis menggunakan analisi variasi pola searah 

(metode sidik ragam) (Maylinda, 2010). 

 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati untuk mengestimasi nilai 

ripitabilitas produksi susu dalam penelitian ini rekording 

produksi susu pada bulan laktasi pertama, kedua dan ketiga 

dari 30 ekor sapi perah PFH dalam tiga periode laktasi. 
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3.5 Analisis Data  

Data yang diamati dalam penelitian ini adalah jumlah 

produksi susu tiga bulan pertama pada laktasi pertama sampai 

dengan laktasi ketiga, umur dan frekuensi pemerahan. Data 

produksi susu yang distandarisasikan terlebih dahulu ke  umur 

setara dewasa dan frekuensi pemerahan 2 kali sehari.  

Maylinda (2010) menyatakan bahwa analisis data untuk 

mengestimasi nilai ripitabilitas yang digunakan adalah analisis 

variasi pola searah (metode sidik ragam), dengan model 

statistik  sebagai berikut: 

 ikiik eY   

Keterangan: 

Yij =  data produksi susu tiga bulan awal laktasi  

 =  rataan populasi 

i
 

=  pengaruh individu ke-i 

eij =  deviasi lingkungan dari pengukuran ke-j dalam 

individu ke-i yang merupakan pengaruh 

lingkungan yang tidak terkontrol (acak).  

 Model analisis variasi dengan pengamatan yang tidak sama 

per individu (unbalanced design) disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Model analisis ragam (Unbalanced Design)  

Sumber 

variasi  

db JK KT KTH 

Individu 

Pengukuran  

(N-1) 

M.-N 

JKb 

JKw 

KTb 

KTw 

2

b1

2

w k   

2

w  

 

k1 =  






 

 .M

MK.M

1N

1 2
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S.E. (r) = 
)1N(Nm(K

)R)1K(1()R1)(1M(2
2

3

2

1

2




 

 

Keterangan: 

Mk = Banyaknya pengukuran pada individu ke-i 

M. = Banyaknya pengukuran seluruhnya 

N =  Banyaknya individu 

JKb = Jumlah kuadrat individu 

JKw = Jumlah kuadrat pengukuran  

KTb = Kuadrat tengah individu 

KTw = Kuadrat tengah pengukuran  

KTH = Kuadrat tengah harapan  

2b  = Komponen ragam antar individu 


2

w = Komponen ragam pengukuran dalam individu 

Angka pengulangan (Ripitabilitas = r) dihitung dengan 

rumus: 

  r =       2b 

       
2

w +  2b              (Maylinda,2010) 

Keterangan: 

r =  Ripitabilitas 

2b  = Komponen ragam antar individu 


2

w = Komponen ragam pengukuran dalam individu 

 

 Program seleksi dapat dilakukan dengan mengestimasi 

kemampuan berproduksi seekor ternak, salah satunya dengan 

metode MPPA. Rumus MPPA adalah sebagai berikut:  

MPPA =

 

)(
)1(1

HP
rn

nr
H 


  

Ketrangan: P  = rataan produksi individu 
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  H  = rataan produksi populasi 

  n = banyaknya catatan individu 

  r = ripitabilitas  

Rumus ini untuk mengetahui induk yang produksinya rendah 

dan perlu di culling. 

 

3.6. Batasan Istilah  

 Produksi susu merupakan jumlah susu yang dihasilkan 

induk selama satu masa laktasi yaitu mulai saat sapi 

beranak sampai dikeringkan, kecuali kolostrum.  

 Ripitabilitas adalah angka pengulangan sifat yang 

muncul berkali-kali selama hidup hewan. 

 MPPA (Most Probable Producing Ability) merupakan 

suatu pendugaan secara maksimum dari kemampuan 

produksi seekor ternak betina yang diperhitungkan atas 

dasar data performanya yang telah ada. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian  

Perusahaan susu sapi Karunia Kediri berdiri pada tahun 

1989 dan mulai beroperasi pada tahun 1990. Perusahaan ini 

terletak di Desa Jong Biru Kecamatan Gampengrejo 

Kabupaten Kediri. Didirikan oleh bapak Boedi Dharma. Luas 

lahan perusahaan adalah 21.000 m
2
  yang tepat berada di tepi 

sungai brantas. Batas dari perusahaan adalah sebagai berikut:  

Utara kandang  : sungai Brantas  

Selatan kandang  : tempat pemakaman umum  

Barat kandang  : lahan hijauan milik perusahaan Karunia  

Timur kandang  : pemukiman warga  

Saat perusahaan didirikan perusahaan sudah melakukan 

analisa mengenai dampak perusahaan terhadap lingkungan dan 

lokasi perusahaan dapat dikatakan baik. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan berbagai ijin yang diperoleh perusahaan 

baik dari lingkungan sekitar maupun pemerintah, namun 

dengan adanya perluasan pemukiman penduduk menjadikan 

perusahaan dikelilingi oleh pemukiman dan hal ini berdampak 

kurang baik bagi perusahaan maupun bagi warga sekitar 

perusahaan. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah sangat 

berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha peternakan saat 

ini. Karena dengan pergantian kepala daerah akan berganti 

pula kebijakan-kebijakan pemerintah sangat berpengaruh 

terhadap keberlangsungan usaha peternakan saat ini. Karena 

dengan pergantian kepala daerah akan berganti pula kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkan mengenai peraturan serta tata letak 

wilayah kota. Oleh karena itu dengan pergantian kebijakan 

baru ini perusahaan harus menyelesaikannya.  
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Lokasi penelitian terletak di ketinggian lebih 400 m di atas 

permukaan laut dengan struktur tanah lempung sedikit berpasir 

suhu udara di lokasi peternakan berkisar antara 26-30
o
C 

dengan kelembapan udara rata-rata 86%-90% dan curah hujan 

rata-rata 1560 mm/tahun. Kandang sapi laktasi ada tiga tempat 

yaitu kandang A, B, dan C dengan model tie stallS, saperti 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

(A)                               (B) 

    (C) 

Gambar 3. (A) kandang A, (B) kandang B dan (C) 

kanndang C, (D) recording produksi susu  

Kandang A dan B dengan model singgle row, sedangkan 

kandang C dengan model double row yaitu head to head. 

Pembuangan kotoran cair berupa selokan tepat di belakang 

ternak yang terhubung satu sama lain. Seluruh kotoran cair 

mengalir menuju kolam pusat kotoran. Kotoran padat 

(D) 
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dikumpulkan pada bak masing-masing kandang, kemudian di 

angkut dan digunakan untuk pupuk hijauan rumput gajah tepat 

di barat peternakan Karunia. Kolam kotoran cair di kuras 

setiap tiga hari sekali dan di angkut ke area penanaman rumput 

gajah untuk pupuk. Kandang sapi cukup bersih karena setiap 

7-8 jam sekali kotoran sapi di bersihkan dan di guyur air, 

namun ternyata masih ada sapi laktasi yang terinfeksi mastitis. 

Kebersihan kandang tidak menjamin sapi terinfeksi, karena 

selain kebersihan kandang infeksi mastitis juga disebabkan 

karena pemerah tidak memberikan teat dipping usai proses 

pemerahan. Proses pemerahan membuat lubang putting 

terbuka untuk mengeluarkan air susu, dan usai pemerahan 

tidak dapat langsung tertutup sehingga bakteri dapat masuk 

dan berkembang menjadi mastitis. 

Pemberian pakan berupa hijauan (rumput), ampas tahu, dan 

konsentrat pelet produksi perusahaan Menara (yang 

mempunyai kadar protein 16%,lemak 6% dan Ca 0,8%) . 

Pemberian pakan hijauan berupa rumput gajah atau daun 

jagung muda sebanyak 25-30 kg/ekor/hari, sedangkan 

pemberian konsentrat sebanyak 5 kg/ekor/hari. Sapi yang 

mempunyai produksi susu minimal 20 liter/hari diberikan 

konsentrat sebanyak 8 kg/ekor/hari, sedangkan sapi yang 

mempunyai produksi susu kurang dari 20 liter/hari diberikan 

konsentrat sebanyak 6 kg/ekor/hari. Manajemen pemberian 

pakan di peternakan karunia yaitu pukul 01.00 WIB 

pembersihan kandang dan memandikan sapi laktasi. Pukul 

02.00 WIB pemberian konsentrat, kemudian dilakukan 

pemerahan hingga pukul 05.30 WIB. Pukul 06.00 WIB 

pemberian pakan hijauan berupa rumput gajah atau daun 

jagung. Pukul 12.00 WIB dilakukan pencomboran yaitu 

campuran antara ampas tahu, onggok dan air. Pukul 13.00 
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WIB dilakukan pembersihan kandang, memandikan sapi 

laktasi dan diberikan hijauan. Pukul 14.00 WIB mulai 

pemerahan hingga selesai pukul 16.00 WIB. 

Gillespie (1992) menyatakan bahwa sapi saat awal laktasi 

dan akhir laktasi membutuhkan pakan pelengkap (konsentrat) 

yang cukup untuk meningkatkan produksi susu. Namun perlu 

diingat bahwa pemberian pakan pada sapi laktasi perlu 

disesuaikan dengan bobot badan. Dua sampai tiga minggu 

sebelum melahirkan, meningkatkan jumlah konsentrat secara 

perlahan-lahan kira-kira 0,45-0,68 kg per 100 pounds (45 kg) 

bobot badan saat melahirkan. Tiga hari setelah melahirkan 

perlu meningkatkan pemberian konsentrat 0,45-0,90 kg per 

hari selama dua sampai tiga minggu setelah melahirkan. 

Meningkatkan pemberian konsentrat secara perlahan-lahan 

diharapkan dapat meningkatkan produksi susu.  

 

4.2 Produksi Susu Di Tiga Bulan Awal Laktasi 

Produksi susu pada setiap laktasi sapi yang didapat dari 

hasil penelitian selanjutnya dikoreksikan dengan umur dewasa 

terlebih dahulu. Standarisasi produksi susu pada tiap laktasi 

ada pada Lampiran 2.  Penelitian ini menggunakan faktor 

koreksi umur saja karena data produksi susu yang digunakan  

hanya tiga bulan awal laktasi. Sesuai dengan pendapat 

Hardjosubroto (1994) bahwa, produksi susu meningkat sampai 

sapi berumur dewasa (6-8 tahun) dan menurun setelah umur 

dewasa > 8 tahun. Perhitungan produksi susu ini menggunakan 

tiga bulan awal pada laktasi pertama hingga ketiga. Rataan 

produksi susu hasil koreksi pada tiap periode laktasi di lokasi 

penelitian ditunjukkan pada Tabel 3.  
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Tabel 3. Rataan Produksi Susu Terkoreksi 

Laktasi Jumlah ternak 

(ekor) 

Rataan produksi 

susu (kg) 

1 30 1332.47 

2 30 1488.68 

3 30 1372.27 

Total  4193,442 
Rataan Populasi  1397,814 

 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa ada perbedaan 

rataan terhadap produksi susu pada laktasi pertama, kedua dan 

ketiga. Berdasarkan hasil analisis rataan produksi susu pada 

laktasi kedua menunjukkan peningkatan sebesar 156,21 kg 

dari laktasi pertama dan mengalami penurunan pada laktasi 

ketiga sebesar 116,41 kg, sedangkan produksi susu pada 

laktasi pertama dan ketiga mempunyai selisih sebesar 39,8 kg. 

Rataan populasi produksi susu sebesar 1397,814 kg. Rataan 

produksi susu dalam bentuk kurva dapat dilihat pada Gambar 

3.
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Produksi Susu

 
Gambar 3. Histogram rataan  produksi susu tiga bulan awal 

laktasi pada tiap periode laktasi di Peternakan 

Karunia Kediri Jawa Timur  
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Gambar 3 menunjukkan rataan produksi susu pada tiap 

laktasi menunjukkan ada kecenderungan mengalami 

peningkatan pada laktasi kedua ,peningkatan ini disebabkan 

oleh bertambahnya umur sapi. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Warwick and Legates (1999)  bahwa semakin bertambah 

kedewasaan biologis sapi laktasi akan meningkatkan produksi 

susu yang berkembang. Manajemen reproduksi yang 

diterapkan dengan baik, pemberian pakan berkualitas, serta 

keadaan lingkungan mendukung pemeliharaan akan terus 

meningkatkan produksi susu yang dihasilkan mulai dari laktasi 

pertama sampai tercapai puncak produksi sekitar laktasi 

kelima dan keenam. Kurva produksi susu menunjukkan 

produksi laktasi kedua mengalami peningkatan dan mengalami 

penurunan pada laktasi ketiga. Panjang laktasi masing-masing 

sapi perah tidak sama, namun penelitian ini menggunakan 

variabel pengamatan berupa data produksi susu bulan laktasi 

pertama, kedua dan ketiga, sehingga semua panjang laktasi 

sama yaitu 90 hari. Bulan laktasi ketiga merupakan puncak 

produksi susu setelah beranak hal ini sesuai pendapat Djaja 

dkk., (2006) bahwa produksi susu mencapai puncak pada dua 

sampai tiga bulan setelah beranak. Penurunan produksi susu 

berlanjut sampai sapi perah dikeringkan atau berhenti 

bereproduksi. Produksi susu bulan pertama sampai bulan 

ketiga setelah beranak dapat digunakan untuk mengestimasi 

nilai ripitabilitas sapi perah, selain itu mempersingkat waktu 

untuk mengetahui produktivitas unggul indukan serta cepat 

mengculling jika nilai MPPA jauh dibawah rataan populasi. 

Lama kering ternak yang tidak sama, misalnya  ternak  

dikeringkan kurang dari dua bulan karena dianggap masih 

berproduksi tinggi rata-rata sekitar 12 liter/hari juga akan 

mempengaruhi produksi susu berikutnya. Hal ini tidak sesuai 
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dengan pendapat Blakely dan Bade (1994) yang menyatakan 

bahwa sapi betina yang dikeringkan atau dihentikan 

pemerahannya 50 atau 60 hari sebelum tanggal kelahiran 

bertujuan memberi kesempatan regenerasi sel kelenjar ambing 

dan kondisi sapi itu sendiri pulih dari stress yang timbul 

selama menghasilkan susu. Waktu pengeringan yang singkat 

menyebabkan penurunan produksi susu pada laktasi 

selanjutnya. 

Penurunan produksi susu dapat disebabkan oleh penyakit 

khususnya mastitis, karena susu sapi yang terinfeksi mastitis 

langsung dibuang. Data yang digunakan terdapat beberapa 

induk sapi yang terinfeksi mastitis. Salah satu penyebab 

mastitis adalah pada ambing sapi sebelum diperah tidak 

dibersihkan dengan air hangat dan teat dipping yang jarang 

dilakukan. Mastitis adalah peradangan ambing. Ternak sapi 

perah yang terkena mastitis ambing berwarna kemerahan, hal 

ini terjadi karena pembengkakan akibat infeksi bakteri 

Stappylococcus aureus (Blakely dan Bade, 1994). Keadaan ini 

dapat menurunkan industri pemerahan susu karena sapi 

tersebut apabila sedang dalam masa pengobatan, maka susu 

yang tidak ditampung, sehingga menyebabkan berkurangnya 

produksi susu.  

Pakan sapi perah menjadi faktor utama yang dapat 

mempengaruhi produksi dan kualitas susu, serta dapat 

mempengaruhi kesehatan sapi, baik kesehatan tubuhnya 

maupun kesehatan reproduksinya. Pakan sapi perah 

Peternakan Karunia adalah rumput setia yaitu rumput gajah 

yang dikembangkan di kawasan Peternakan Karunia dan 

konsentrat yang terdiri dari konsentrat berbentuk pelet 

produksi Perusahaan Menara Tulungagung yang di campuran 

antara ampas tahu, onggok dan bekatul, khusus sapi laktasi 



36 
 

hanya di berikan hijauan, pelet serta comboran berupa 

gamblong dan ampas tahu yang di campur air. Meskipun 

demikian, pemberian pakan harus sesuai dengan bobot badan 

sapi, kadar lemak susu dan produksi susunya, terutama bagi 

indukan sapi yang telah berproduksi. Pakan yang berkualitas 

baik dibutuhkan oleh sapi laktasi untuk kebutuhan hidup 

pokok dan produksi susu. Jika jumlah dan mutu pakan yang 

diberikan kurang, hasil susunya tidak akan maksimal. 

Pemberian hijauan sekitar 10% dari bobot badan sapi hanya 

mampu memenuhi kebutuhan hidup pokok serta produksi susu 

sebanyak 3-4 liter/hari. Didasari atas tuntutan kondisi 

fisiologis dalam memproduksi susu setiap hari selama kurang 

lebih 10 bulan atau 305 hari, maka kualitas hijauan yang 

seadanya tidak dapat memenuhi standar kebutuhan nutrisi sapi 

perah. Sehingga penambahan konsentrat terutama pada sapi 

perah yang sedang laktasi adalah sangat penting karena 

diperlukan sebagai sumber energi dan nutrisi dalam 

mengoptimalkan produksi susu. Pemberian konsentrat adalah 

50% dari jumlah susu yang dihasilkan (rasio 1:2) (Umiyasih 

dan Anggraeny, 2006). Kualitas rumput atau hijauan akan 

mempengaruhi kualitas susu yang dihasilkan, terutama kadar 

lemaknya. Rumput yang mengandung nilai gizi tinggi 

biasanya berasal dari limbah tanaman kacang-kacangan. Perlu 

diketahui, produksi susu  akan lebih meningkat sampai dengan 

bulan ke-2 masa laktasi. Karenanya pemberian pakan pada 

masa ini harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan sapi, agar 

puncak produksi dapat dipertahankan (Mariyono, Yusran dan 

Musofie, 1991). Peternakan Karunia Kediri tidak 

meningkatkan pemberian hijauan meskipun kebutuhan induk 

laktasi semakin tinggi, namun hanya meningkatkan pemberian 

konsentrat secara perlahan-lahan pada sapi yang sedang 
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laktasi. Akibatnya produksi susu dapat menurun karena kurang 

tercukupinya nutrisi untuk berbagai fungsi tubuhnya termasuk 

untuk reproduksi dan produksi yang dibutuhkan sapi perah. 

Pemberian air minum dilakukan tidak secara adlibitum 

hanya diberikan setelah konsentrat habis. Hal ini tidak sesuai 

dengan pendapat Firman (2010) yang menyatakan bahwa 

pemberian air minum sebaiknya adlibitum sehingga sapi bisa 

sepuasnya minum air. Pernyataan ini diperkuat oleh Scmidt 

and Van Vleck (1994) yang menyatakan bahwa walaupun air 

bukan merupakan zat gizi pokok namun merupakan unsur 

yang paling penting untuk menopang kehidupan ternak. Air 

memainkan peranan penting dalam tubuh ternak yaitu 

membantu pengangkutan zat-zat gizi ke seluruh tubuh, 

pengangkutan zat-zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh 

tubuh menuju ginjal dan membantu memelihara suhu tubuh 

agar tetap konstan. Kekurangan minum menyebabkan sapi di 

peternakan Karunia Kediri mengalami dehidrasi dan 

mempengaruhi produksi susu yang dihasilkan. 

 

4.3 Ripitabilitas produksi Susu 

Hasil perhitungan estimasi ripitabilitas produksi susu di 

tiga bulan awal laktasi yang berasal dari 30 ekor sapi disajikan 

pada Tabel 4. 

Table 4. Ragam produksi susu di peternakan Karunia Kediri 

Jawa Timur 

No Komponen ragam Nilai 

1 Ripitabilitas (r)  0,89 ± 0,00106 

2 Ragam antar individu (σ
2
b) 2.077.902,55 

3 Ragam pengukuran dalam  

individu (σ
2

w) 

32.074,7 
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Hasil perhitungan estimasi nilai ripitabilitas produksi susu 

pada tiap laktasi yang berasal dari 30 ekor sapi perah PFH dari 

Peternakan Karunia adalah sebesar 0,89 ± 0,00106 (lampiran 

3). Nilai ripitabilitas sebesar 0,89 menurut Koewn (1992) 

termasuk dalam kategori tinggi yaitu masuk dalam kisaran 

0,45-0,99. Tingginya nilai ripitabilitas disebabkan karena 

ragam antar individu dalam populasi. Estimasi ripitabilitas 

menggunakan tiga bulan awal laktasi dapat memperoleh nilai 

yang tinggi, hal ini sesuai dengan pendapat Asl, Hashemi and 

Farhadian (2015) menyatakan nilai ripitabilitas produksi susu 

pada 3 bulan laktasi pertama adalah 0,475- 0,898. Dari hasil 

analisis di atas menunjukkan bahwa sekitar 89% dari ragam 

produksi susu di Peternakan Karunia Kediri disebabkan oleh 

perbedaan antar individu antar laktasi dalam populasi. 

Warwick, Astuti dan Hardjosubroto (1994) menyatakan bahwa  

besarnya nilai ripitabilitas dipengaruhi oleh pengaruh genetik 

dan pengaruh lingkungan permanen dan lingkungan temporer. 

Pengaruh yang tidak bersifat genetik namun mempengaruhi 

produktivitas selama hidup ternak misalnya penyakit, cacat 

serta kekurangan gizi saat awal pertumbuhan disebut pengaruh 

lingkungan permanen. Pengaruh lingkungan temporer yang 

banyak mempengaruhi produksi susu diantaranya adalah umur 

sapi, lama waktu periode kering yang tidak sama setiap 

individu ternak, pergantian pemerah, manajemen pada setiap 

periode laktasi, pakan pada saat sapi laktasi maupun pada 

masa kering dan pengaruh suhu lingkungan yang berbeda 

setiap individu ketika berproduksi.  

Nilai standard error (SE) yang didapatkan dalam 

perhitungan ripitabilitas sebesar ±0,00106. Besarnya nilai 

standard error yang diperoleh disebabkan oleh sedikitnya dan 

sangat bervariasinya data produksi susu. Variasi yaitu 
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perbedaan antara individu yang timbul karena faktor genetik 

dan lingkungan, diantaranya adalah tata laksana, pakan, iklim 

dan sebagainya. Selain itu semakin kecil jumlah data, maka 

semakin besar variasinya(Maylinda, 2010).  

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa 

tingginya nilai ripitabilitas produksi susu dikarenakan variasi 

yang timbul karena faktor genetik dan lingkungan. Menurut 

Berman (2005) produksi susu yang rendah dapat diakibatkan 

karena kurangnya gizi saat awal pertumbuhan serta pengaruh 

kebuntingan yang dapat mempengaruhi produktivitas selama 

hidupnya. Produksi susu sangat besar dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan temporer seperti umur sapi, lama periode kering 

yang tidak sama setiap individu ternak, pergantian pemerah, 

manajemen pada setiap periode laktasi, pakan pada saat sapi 

laktasi maupun pada masa kering dan pengaruh suhu 

lingkungan yang berbeda setiap individu ketika berproduksi. 

Peranan perbaikan manajemen pemeliharaan yang lebih baik 

dari awal pertumbuhan sampai dengan produksi akan 

meningkatkan produktivitas secara maksimum. 

 

4.4 Pendugaan Most Probable Producing Ability (MPPA) 

Diketahuinya nilai ripitabilitas  produksi susu dapat 

digunakan sebagai penduga kemampuan berproduksi atau 

Most Probable Producing Ability (MPPA) dari seekor induk 

sapi perah. Penduga kemampuan berproduksi atau MPPA 

adalah suatu pendugaan secara maksimum dari kemampuan 

berproduksinya seekor hewan betina, yang diperhitungkan 

atau diduga atas dasar data performansnya yang telah ada 

(Hardjosubroto, 1994).  
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Nilai Most Probable Producing Ability (MPPA) produksi 

susu berdasarkan rataan produksi tiap laktasi yang berasal dari 

30 ekor sapi dan peringkat sapi seperti tercantum pada Tabel 5 

Tabel 5. Nilai Most Probable Producing Ability (MPPA) 

dan peringkat induk sapi di Peternakan Karunia Kediri Jawa 

Timur 

NO 
Nomer 

telinga 
N 

Rataan 

Individu 

Rataan 

Populasi 
A MPPA Peringkat 

1 3231 3 2096.2 1397.814 0.76 530.7734 1 

2 3287 3 1749.547 1397.814 0.76 267.3168 2 

3 3251 3 1709.963 1397.814 0.76 237.2335 3 

4 3260 3 1687.163 1397.814 0.76 219.9055 4 

5 3226 3 1681.993 1397.814 0.76 215.9763 5 

6 3247 3 1596.437 1397.814 0.76 150.9532 6 

7 3239 3 1580.34 1397.814 0.76 138.7198 7 

8 3219 3 1549.863 1397.814 0.76 115.5575 8 

9 921 3 1474.113 1397.814 0.76 57.98749 9 

10 3288 3 1463.92 1397.814 0.76 50.24056 10 

11 976 3 1448.39 1397.814 0.76 38.43776 11 

12 3216 3 1443.62 1397.814 0.76 34.81256 12 

13 3238 3 1431.11 1397.814 0.76 25.30496 13 

14 993 3 1427.76 1397.814 0.76 22.75896 14 

15 3228 3 1406.693 1397.814 0.76 6.748293 15 

16 3151 3 1377.517 1397.814 0.76 -15.426 16 

17 3255 3 1366.09 1397.814 0.76 -24.1102 17 

18 3253 3 1349.587 1397.814 0.76 -36.6528 18 

19 991 3 1338.92 1397.814 0.76 -44.7594 19 

20 3202 3 1333.84 1397.814 0.76 -48.6202 20 

21 990 3 1323.23 1397.814 0.76 -56.6838 21 

22 3271 3 1304.39 1397.814 0.76 -71.0022 22 

23 3175 3 1281.027 1397.814 0.76 -88.7584 23 

24 981 3 1265.027 1397.814 0.76 -100.918 24 

25 3254 3 1235.76 1397.814 0.76 -123.161 25 

26 987 3 1139.843 1397.814 0.76 -196.058 26 

27 3187 3 1103.73 1397.814 0.76 -223.504 27 

28 3246 3 1072.44 1397.814 0.76 -247.284 28 

29 955 3 948.64 1397.814 0.76 -341.372 29 

30 3179 3 747.2533 1397.814 0.76 -494.426 30 

  
berdasrkan Tabel 5 peringkat satu sapai lima belas adalah 

sapi yang mempunyai nilai MPPA diatas rataan populasi, 

maka layak dipilih sebagai tetua untuk dikembangkan dalam 

populasi karena memiliki kemampuan mewariskan produksi 

susu yang tinggi dan dapat diulang pada laktasi berikutnya.  

 Induk sapi perah peringkat enam belas sampai tiga puluh 

mempunyai nilai MPPA dibawah rataan populasi. Induk-induk 
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sapi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diculling karena 

memiliki kemampuan produksi susu dibawah rataan populasi. 

Estimasi ripitabilitas produksi susu menggunakan catatan tiga 

bulan awal laktasi  lebih efisien, karena mempercepat proses 

seleksi dan penyingkiran ternak yang berproduksi rendah. 

Ternak yang berproduksi rendah tentu akan merugikan 

peternak karena produksi yang dihasilkan tidak sebanding 

dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk ternak tersebut 

seperti pakan dan perawatan.  
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

 Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Estimasi nilai ripitabilitas produksi susu di tiga bulan 

awal laktasi di Peternakan Karunia Kediri Jawa Timur 

yaitu 0,89 ± 0,00106 dan termasuk dalam kategori 

tinggi. Rataan produksi susu di 3 bulan awal laktasi  

pada periode laktasi pertama, laktasi kedua dan laktasi 

ketiga secara berturut-turut sebagai berikut: 

1332.47kg/ekor/laktasi, 1488.69kg/ekor/laktasi dan 

1372.28kg/ekor/laktasi dengan rataan produksi sebesar 

1397,814 kg/ekor.  

2. Sapi yang mempunyai MPPA di atas rata-rata populasi 

berjumlah 15 ekor  atau 50%, sedangkan sapi yang 

mempunyai MPPA dibawah rata-rata produksi susu 

berjumlah 15 ekor atau 50%. 

3. Metode seleksi menggunakan ripitabilitas dari 

rekording produksi susu  tiga bulan awal laktasi lebih 

efisien, karena mempercepat proses seleksi dan 

menyingkirkan ternak berproduksi rendah. 

 

 

5.2 Saran  

1. Untuk menyeleksi indukan yang produksinya tinggi 

berdasarkan produksi susu tiga bulan di awal laktasi serta 

menyingkirkan indukan berproduksi rendah dapat 

dilakukan berdasarkan nilai MPPA per individu 
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Faktor koreksi untuk menyesuaikan umur 

sapi kearah umur dewasa (Hardjosubroto, 

1994) 
Umur FKU Umur FKU Umur FKU 

1-9 1.37 4-8 1.03 9-7 1.03 

1-

10 

1.35 4-9 1.03 9-8 1.03 

1-

11 

1.33 4-10 1.03 9-9 1.04 

2-0 1.31 4-11 1.03 9-10 1.04 

2-1 1.30 4-12 1.03 9-11 1.04 

2-2 1.29 5-1 1.02 9-12 1.04 

2-3 1.28 5-2 1.02 10-1 1.04 

2-4 1.26 5-3 1.02 10-2 1.04 

2-6 1.24 5-4 1.02 10-3 1.05 

2-7 1.23 5-5 1.02 10-8 1.05 

2-8 1.22 5-6 1.01 10-9 1.06 

2-9 1.21 5-7 1.01 10-10 1.06 

2-

10 

1.20 5-9 1.01 10-11 1.06 

2-

11 

1.19 5-10 1.01 10-12 1.06 

3-0 1.18 5-11 1.00 11-1 1.06 

3-1 1.17 6-0 1.00 11-2 1.06 

3-3 1.15 6-1 1.00 11-3 1.07 

3-4 1.14 - 1.00 11-6 1.07 

3-5 1.13 - 1.01 11-7 1.08 

3-6 1.12 8-5 1.01 11-10 1.08 

3-7 1.12 8-6 1.01 11-11 1.09 

3-8 1.11 8-7 1.02 12-2 1.09 

3-9 1.10 8-8 1.02 12-3 1.10 

3-

10 

1.10 8-9 1.02 12-6 1.10 

3-

11 

1.09 8-10 1.02 12-7 1.11 

4-0 1.08 8-11 1.02 12-7 1.11 

4-1 1.07 9-0 1.02 12-10 1.12 

4-2 1.06 9-1 1.02 12-11 1.12 

4-3 1.05 9-2 1.02 13-2 1.12 

 1.05 9-3 1.03 13-3 1.13 

 1.04 9-4 1.03 13-6 1.13 

 1.04 9-5 1.03 13-7 1.13 

 1.03 9-6 1.03 13-11 1.14 

    14-0 1.15 
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Lampiran 2. Standarisasi Produksi Susu Pada Tiap Tiga 

Bulan Awal Laktasi Sapi Perah PFH 

 

NO 
Nomer 
telinga 

Laktasi 1 

Data Dilapangan 
Faktor 

Koreksi 
Produksi 

Susu 

Terkoreksi 
Produksi 

Susu 
Panjang 
Laktasi 

Umur 
(Bulan) 

Umur 

1 955 725 90 28 1.26 913.5 

2 3247 1366 90 27 1.28 1748.48 

3 3226 1395 90 28 1.26 1757.7 
4 3287 1275 90 27 1.28 1632 

5 987 758 90 28 1.26 955.08 

6 3239 1057 90 28 1.26 1331.82 
7 3175 767 90 29 1.26 966.42 

8 3238 997 90 27 1.28 1276.16 

9 3179 605 90 27 1.28 774.4 

10 990 1031 90 28 1.26 1299.06 
11 3151 1073 90 28 1.26 1351.98 

12 3288 1058 90 29 1.26 1333.08 

13 3228 1021 90 27 1.28 1306.88 
14 921 1007 90 28 1.26 1268.82 

15 3187 687 90 28 1.26 865.62 

16 3246 721 90 28 1.26 908.46 

17 3219 1230 90 27 1.28 1574.4 
18 993 1080 90 29 1.26 1360.8 

19 991 1109 90 28 1.26 1397.34 

20 3231 1818 90 29 1.26 2290.68 
21 3260 1215 90 27 1.28 1555.2 

22 976 1096 90 28 1.26 1380.96 

23 3255 1068 90 28 1.26 1345.68 
24 3251 1442 90 28 1.26 1816.92 

25 3254 901 90 27 1.28 1153.28 

26 981 1003 90 27 1.28 1283.84 

27 3271 910 90 29 1.26 1146.6 
28 3216 1105 90 28 1.26 1392.3 

29 3202 965 90 28 1.26 1215.9 

30 3253 1071 90 27 1.28 1370.88 

Jumlah 31556   39974.24 

Rata-rata 1051.8667   1332.474667 

  
Keterangan: 

Produksi susu terkoreksi = Produksi susu riil x Faktor koreksi 

umur 
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NO 
Nomer 
telinga 

Laktasi 2 

Data Dilapangan 
Faktor 

Koreksi Produksi Susu 

Terkoreksi Produksi 
Susu 

Panjang 
Laktasi 

Umur 
(Bulan) 

Umur 

1 955 1249 90 43 1.12 1398.88 

2 3247 1412 90 40 1.14 1609.68 

3 3226 1500 90 41 1.13 1695 

4 3287 1640 90 42 1.12 1836.8 

5 987 1072 90 43 1.12 1200.64 

6 3239 1548 90 42 1.12 1733.76 

7 3175 1245 90 41 1.13 1406.85 

8 3238 1411 90 42 1.12 1580.32 

9 3179 1060 90 43 1.12 1187.2 

10 990 1074 90 42 1.12 1202.88 

11 3151 1242 90 41 1.13 1403.46 

12 3288 1364 90 41 1.13 1541.32 

13 3228 1289 90 42 1.12 1443.68 

14 921 1484 90 43 1.12 1662.08 

15 3187 1073 90 44 1.11 1191.03 

16 3246 923 90 41 1.13 1042.99 

17 3219 1366 90 41 1.13 1543.58 

18 993 1366 90 42 1.12 1529.92 

19 991 1226 90 43 1.12 1373.12 

20 3231 1816 90 41 1.13 2052.08 

21 3260 1565 90 41 1.13 1768.45 

22 976 1349 90 42 1.12 1510.88 

23 3255 1230 90 41 1.13 1389.9 

24 3251 1622 90 41 1.13 1832.86 

25 3254 1129 90 41 1.13 1275.77 

26 981 1260 90 42 1.12 1411.2 

27 3271 1316 90 42 1.12 1473.92 

28 3216 1270 90 42 1.12 1422.4 

29 3202 1356 90 43 1.12 1518.72 

30 3253 1269 90 43 1.12 1421.28 

Jumlah 39726 
  

44660.65 

Rata-rata 1324.2 1488.688333 

  
Keterangan: 

Produksi susu terkoreksi = Produksi susu riil x Faktor koreksi 

umur  
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NO 
Nomer 
telinga 

Laktasi 3 

Data Dilapangan 
Faktor 

Koreksi 
Produksi 

susu 

Terkoreksi produksi 
Panjang 
Laktasi 

Umur 
(Bulan) 

Umur 

1 955 518 90 56 1.03 533.54 

2 3247 1363 90 52 1.05 1431.15 

3 3226 1532 90 53 1.04 1593.28 

4 3287 1728 90 55 1.03 1779.84 

5 987 1227 90 56 1.03 1263.81 

6 3239 1611 90 54 1.04 1675.44 

7 3175 1427 90 55 1.03 1469.81 

8 3238 1395 90 56 1.03 1436.85 

9 3179 272 90 57 1.03 280.16 

10 990 1425 90 56 1.03 1467.75 

11 3151 1337 90 55 1.03 1377.11 

12 3288 1459 90 54 1.04 1517.36 

13 3228 1413 90 54 1.04 1469.52 

14 921 1448 90 55 1.03 1491.44 

15 3187 1218 90 56 1.03 1254.54 

16 3246 1229 90 56 1.03 1265.87 

17 3219 1487 90 57 1.03 1531.61 

18 993 1352 90 56 1.03 1392.56 

19 991 1210 90 57 1.03 1246.3 

20 3231 1871 90 54 1.04 1945.84 

21 3260 1671 90 54 1.04 1737.84 

22 976 1411 90 55 1.03 1453.33 

23 3255 1323 90 55 1.03 1362.69 

24 3251 1437 90 57 1.03 1480.11 

25 3254 1241 90 56 1.03 1278.23 

26 981 1068 90 56 1.03 1100.04 

27 3271 1255 90 56 1.03 1292.65 

28 3216 1472 90 57 1.03 1516.16 

29 3202 1230 90 55 1.03 1266.9 

30 3253 1220 90 55 1.03 1256.6 

Jumlah 39850   41168.33 

Rata-rata 1328.333   1372.277667 

  
 Keterangan: 

Produksi susu terkoreksi = Produksi susu riil x Faktor koreksi 

umur 
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Rata-rata produksi susu tiga bulan awal laktasi I sampai 

dengan laktasi III 

NO 
Nomer 
telinga 

Produksi Susu Terkoreksi 
Jumlah 

Laktasi 1 Laktasi 2 Laktasi 3 

1 955 913.5 1398.88 533.54 2845.92 

2 3247 1748.48 1609.68 1431.15 4789.31 

3 3226 1757.7 1695 1593.28 5045.98 

4 3287 1632 1836.8 1779.84 5248.64 

5 987 955.08 1200.64 1263.81 3419.53 

6 3239 1331.82 1733.76 1675.44 4741.02 

7 3175 966.42 1406.85 1469.81 3843.08 

8 3238 1276.16 1580.32 1436.85 4293.33 

9 3179 774.4 1187.2 280.16 2241.76 

10 990 1299.06 1202.88 1467.75 3969.69 

11 3151 1351.98 1403.46 1377.11 4132.55 

12 3288 1333.08 1541.32 1517.36 4391.76 

13 3228 1306.88 1443.68 1469.52 4220.08 

14 921 1268.82 1662.08 1491.44 4422.34 

15 3187 865.62 1191.03 1254.54 3311.19 

16 3246 908.46 1042.99 1265.87 3217.32 

17 3219 1574.4 1543.58 1531.61 4649.59 

18 993 1360.8 1529.92 1392.56 4283.28 

19 991 1397.34 1373.12 1246.3 4016.76 

20 3231 2290.68 2052.08 1945.84 6288.6 

21 3260 1555.2 1768.45 1737.84 5061.49 

22 976 1380.96 1510.88 1453.33 4345.17 

23 3255 1345.68 1389.9 1362.69 4098.27 

24 3251 1816.92 1832.86 1480.11 5129.89 

25 3254 1153.28 1275.77 1278.23 3707.28 

26 981 1283.84 1411.2 1100.04 3795.08 

27 3271 1146.6 1473.92 1292.65 3913.17 

28 3216 1392.3 1422.4 1516.16 4330.86 

29 3202 1215.9 1518.72 1266.9 4001.52 

30 3253 1370.88 1421.28 1256.6 4048.76 

Jumlah 39974.24 44660.65 41168.33 125803.2 

Rata-rata 1332.474667 1488.68833 1372.278 1397.814 
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Lampiran 3. Perhitungan Nilai Ripitabilitas Produksi Susu 

(kg)  

 

Rata-rata produksi susu tiga bulan awal laktasi I sampai 

dengan Laktasi III 

M

x
x


  

 = 
90

2,125803
 

 = 1397,84 

 

Standar deviasi produksi susu 

SD  = 
 

1n

xx
2




 

 =

     
89

84,13976,1256.....84,139748,174884,13975,913
222



 

 = 
89

80161671
 

 = 94,900692  

 = 949 
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Koefisien keragaman produksi susu 

KK = 
x

SD
  

= 
84,1397

949
 

 = 0,67 

 

FK = 
 

M

x
2


 

 = 
90

2,803.125
 

 = 1.397,8 

Keterangan: (∑x)
2 

 = jumlah total produksi susu 

   M = banyaknya pengukuran seluruhnya 

  

 

Jumlah kuadrat 

Jkb =   Fk
Yk

k
mk

2

 

 =

 
     

FK









3

76,4048
.......

3

31,4789

3

92,2845
222

 

 = 181.709.086 – 1.397,8 

 = 181.707.688,2 

Jkw =  
mk

Y
Y k

kmk

2
2

 

 =         6181.709.086,1256......48,17485,913
222
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 = 183.633.566 – 181.709.086 

 = 1.924.480 

Keterangan: 
2

kY  = Kuadrat jumlah produksi susu per 

individu 

 mk = Jumlah periode laktasi yang diteliti 

(Jumlah ulangan) 

 

Kuadrat Tengah (KT)  

KTb = 
1n

JK b
 

 = 
29

8,2181.707.68
 

 = 6.265.782,35 

KTw = 
nm

JK w


 

 = 
3090

1.924.480


 

 = 32.074,7 

Keterangan:  m =  Jumlah seluruh pengulangan 

 n = Jumlah sampel (individu)  

 

2

b  = 
1

wb

K

KTKT 
 

 = 
0,3

32.074,7356.265.782, 
 

 = 
0,3

65,707.233.6
 

 = 2.077.902,55 
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Ripitabilitas  = 
2

w

2

b

2

b




 

 = 
32.074,7552.077.902,

552.077.902,


 

 = 0,89  

 

Analisis Ragam 

Sumbervariasi db JK KT KTH 

Individu 29 181.707.68

8,2 

6.265.782,

35 

2

b

2

w .0,3 

 

Pengukuran 60 1.924.480 32.074,7 2

w  

Total 89    

 

S.E. (r) = 
     

  1
11112

2

1

2

1

2





nnmk

rkrm
  

 = 
     

  13030900,3

89,010,3189,011902
2

22




 

 = 
660.15

64,16
 

 = 0,00106 

r = 0,89 ± 0,00106 
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Lampiran  4. Pendugaan Daya Produksi Susu (Kg) di 

Peternakan Sapi Perah Karunia Kediri 

Dengan Metode MPPA 

 

NO 

Nomer 
telinga N 

Rataan 
Individu 

Rataan 
Populasi 

a 
MPPA 

MPPA > Rataan 
Populasi 

1 955 3 948.64 1397.814 0.76 -341.372   

2 3247 3 1596.4367 1397.814 0.76 150.9532 V 

3 3226 3 1681.9933 1397.814 0.76 215.9763 V 

4 3287 3 1749.5467 1397.814 0.76 267.3168 V 

5 987 3 1139.8433 1397.814 0.76 -196.058   

6 3239 3 1580.34 1397.814 0.76 138.7198 V 

7 3175 3 1281.0267 1397.814 0.76 -88.7584   

8 3238 3 1431.11 1397.814 0.76 25.30496 V 

9 3179 3 747.25333 1397.814 0.76 -494.426   

10 990 3 1323.23 1397.814 0.76 -56.6838   

11 3151 3 1377.5167 1397.814 0.76 -15.426   

12 3288 3 1463.92 1397.814 0.76 50.24056 V 

13 3228 3 1406.6933 1397.814 0.76 6.748293 V 

14 921 3 1474.1133 1397.814 0.76 57.98749 V 

15 3187 3 1103.73 1397.814 0.76 -223.504   

16 3246 3 1072.44 1397.814 0.76 -247.284   

17 3219 3 1549.8633 1397.814 0.76 115.5575 V 

18 993 3 1427.76 1397.814 0.76 22.75896 V 

19 991 3 1338.92 1397.814 0.76 -44.7594   

20 3231 3 2096.2 1397.814 0.76 530.7734 V 

21 3260 3 1687.1633 1397.814 0.76 219.9055 V 

22 976 3 1448.39 1397.814 0.76 38.43776 V 

23 3255 3 1366.09 1397.814 0.76 -24.1102   

24 3251 3 1709.9633 1397.814 0.76 237.2335 V 

25 3254 3 1235.76 1397.814 0.76 -123.161   

26 981 3 1265.0267 1397.814 0.76 -100.918   

27 3271 3 1304.39 1397.814 0.76 -71.0022   

28 3216 3 1443.62 1397.814 0.76 34.81256 V 

29 3202 3 1333.84 1397.814 0.76 -48.6202   

30 3253 3 1349.5867 1397.814 0.76 -36.6528   

  
Keterangan : 

1. Produksi susu (Kg) 

2. a = nr/{1+(n-1)r} 

3. n = Banyaknya catatan produksi susu 
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