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ABSTRACT 

 This research aimed to determine the 

relationship between Body Condition Score (BCS) on 

milk production and length lactation. The study was 

conducted at Margo Utomo Agro & Resort Kecamatan 

Kalibaru Kabupaten Banyuwangi from 16 March to 16 

May 2016. The material used in this research were 50 

heads Friesian Holstein breed by the age of 3-5 years in 

different lactation taken by purposive sample. This 

research used survey method with primary and secondary 

data. Analysis data used regression simple analysis. The 

results showed that the association between Body 

condition score (BCS) (X) and Milk Production (Y) is 

expressed in the equation (Y) = 4.794+ 4.995X. While 

the analysis of the BCS (Body Condition Score) and 

length lactation (Y) is expressed in the equation (Y) = 
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233.517+34.349X. From the results of the analysis of 

body condition score (BCS) has a relationship and 

determine the milk production (P <0.01) coefficient of 

determination of R2 = 44.11% and body condition score 

(BCS) has a relationship and length lactation (P <0.01) 

coefficient of determination of R2 = 53.87%. 

Key words: Body Condition Score, Milk Production, 

Length Lactation. 
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RINGKASAN 

 Penelitian ini dilaksanakan pada selama dua bulan 

yaitu dimulai pada tanggal 16 Maret 2016 sampai 16 Mei 

2016 yang bertempat di Margo Utomo Agro & Resort 

Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

BCS terhadap produksi susu dan panjang laktasi sapi 

perah Peranakan Friesian Holstein (PFH). Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan seleksi 

dan prediksi produksi susu sapi perah PFH berdasarkan 

BCS, produksi susu dan panjang laktasi. 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sapi perah PFH periode laktasi, sebanyak 50 ekor 

mailto:faridangga24@yahoo.com
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sapi betina dewasa dengan kriteria laktasi, tidak sedang 

bunting, dengan umur 3-5 tahun pada bulan laktasi yang 

berbeda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah survey langsung dan pemilihan acak ternak 

dilakukan secara purposive sampling dengan pegumpulan 

data BCS dan produksi susu. Data yang digunakan dalam 

penelitian berupa data primer dan data sekunder. 

Pengambilan data primer dilakukan dengan pengamatan 

langsung (observasi). Data produksi susu dikumpulkan 

dua kali dalam sehari yaitu pagi hari pada pukul 07.00 

WIB dan malam hari pukul 18.00 WIB selama 2 bulan, 

data panjang laktasi dikumpulkan dengan melihat awal 

masa produksi susu sampai tiba masa kering pada 

pembukuan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari 

hasil wawancara langsung kepada pemilik ternak 

mengenai data recording ternak. Analisis data 

menggunakan regresi linier sederhana. Analisa korelasi 

untuk mengetahui hubungan keeratan antara BCS 

terhadap produksi susu dan panjang laktasi.  

 Dapat disimpulan bahwa terdapat hubungan nyata 

antara BCS (x) dengan produksi susu (y) memiliki 

persamaan regresi produksi susu Y = 4.994+ 4.794X 

artinya setiap peningkatan skor BCS sebesar 1 poin maka 

produksi susu sapi meningkat sebesar 4.99 liter/hari dan 

pengaruh BCS sangat signifikan terhadap produksi susu. 

Hasil analisis regresi diperoleh nilai R2 pada regresi 

terhadap produksi susu sebesar 44.11%. Hasil tersebut 

menjelaskan sumbangan atau kontribusi dari BCS dalam 
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mempengaruhi variabel produksi susu adalah sebesar 

44.11 % dan terdapat hubungan nyata persamaan regresi 

antara BCS (X) dengan panjang laktasi (Y) yang 

memiliki persamaan regresi Y = 233.5+34.34X. Hasil 

tersebut menjelaskan sumbangan atau kontribusi dari 

BCS dalam  mempengaruhi variabel panjang laktasi 

adalah sebesar 53.87 %. Hal tersebut dapat dijadikan 

bahan seleksi dan prediksi produksi susu sapi perah PFH 

berdasarkan BCS terhadap produksi susu dan panjang 

laktasi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

BCS memberikan indikasi status energi sapi perah. BCS 

dapat digunakan pada sapi perah dan sapi potong, kegunaan 

utama BCS digunakan pada sapi perah. dasarnya, skor kondisi 

tubuh memberikan indikasi obyektif dari jumlah lemak pada 

sapi perah. BSC menunjukkan perubahan bertahap selama 

laktasi normal. Dalam table 1 berjudul rentang BCS ideal 

yang terdapat pada gambar 5 tentang bentuk tonjolan pelvis. 

Tahap laktasi menunjukkan skor yang sesuai untuk sapi. 

karena sapi menempatkan lemak lebih efisien saat menyusui, 

pada waktu masa kering BCS sapi perah harus berada pada 

angka 3,5-4,0. Masa pengeringan sapi dalam kondisi tubuh 

baik maka proses kelahiran dan produksi susu selanjutnya 

akan maksimal  (Kellogg, 2010). Pola perubahan BCS 

bervariasi diantara laktasi dan mutu genetik ternak sapi perah. 

Perubahan BCS berkaitan dengan perubahan komposisi tubuh 

sapi perah. Setelah beranak, sapi perah akan mengalami 

peningkatan konsumsi pakan yang lambat, peningkatan 

produksi susu yang cepat dan peningkatan mobilisasi 

cadangan lemak tubuh untuk melengkapi ketidak cukupan 

konsumsi pakan akibat peningkatan kebutuhan produksi susu 

tinggi saat awal laktasi. Untuk itu sejumlah cadangan lemak 

tubuh dimobilisasi saat awal laktasi yang menurunkan 

cadangan lemak tubuh selama satu sampai dua minggu setelah 

beranak, sampai pengembalian kondisi tubuh terjadi. Sapi 

perah merupakan hewan ternak yang menghasilkan susu 

sebagai produk utamanya susu mempunyai mineral dan 
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vitamin cukup untuk pemenuhan gizi masyarakat, susu 

dihasilkan oleh golongan mamalia (hewan menyusui). Susu 

adalah air susu yang disekresikan dari seekor induk ternak 

sapi perah. Susilorini, Sawitri dan Muherlien, (2007) produksi 

susu sapi perah FH rata-rata mencapai 6.350liter/laktasi, 

sedangkan produksi susu sapi perah di Indonesia 3.660 

liter/laktasi dengan kadar lemak 3.65%. Kategori sapi perah 

yang baik dapat dilihat dari tinggi nya produksi susu dan 

kadar lemak rendah pada susu yang dihasilkan. BCS sangat 

penting untuk diteliti sebagai bahan seleksi terank dan 

prediksi produksi susu sapi perah, oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh BCS dengan 

produksi susu sapi perah PFH periode laktasi. Pola perubahan 

BCS secara umum akan menurun selama 2–3 bulan awal 

laktasi kemudian berlangsung pengembalian kondisi sampai 

dengan pertengahan laktasi. Pada saat periode kering 

diperlukan manajemen pemulihan. Deposit lemak tubuh 

diperlukan dalam pemulihan kondisi tubuh sapi setelah 

mengalami proses produksi, sehingga bisa digunakan sebagai 

energi untuk produksi susu pada periode laktasi berikutnya. 

BCS merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

produksi susu sapi perah, jika manajemen peternakan sapi 

perah dilakukan dengan benar maka nilai BCS pada akhir 

kebuntingan susai standart BCS ideal, sehingga produksi susu 

yang dihasilkan juga semakin baik. Hal ini dapat dihubungkan 

terhadap BCS terhadap produksi susu. Usaha untuk 

peningkatan produktivitas susu sapi perah yang dapat 

dilakukan dengan pemberian pakan yang berkualitas serta 

manajemen yang baik dalam menjalankan usahanya. 

Penelitian untuk mengetahui pengaruh BCS terhadap produksi 

susu dan panjang laktasi sapi PFH. Produksi dan komposisi 
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susu sapi perah PFH dipengaruhi oleh beberapa faktor 

misalnya jenis ternak (ras/spesies) dan keturunannya 

(hereditas), tingkat laktasi umur ternak, infeksi atau 

peradangan pada ambing, pakan ternak, lingkungan dan 

prosedur pemerahan susu (Saleh, 2005). Keseluruhan faktor-

faktor ini dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu faktor yang 

ditimbulkan oleh genetik, lingkungan dan manajemen 

peternakannya.   

Pemberian pakan sapi laktasi yang baik dapat 

meminimalkan problem metabolik dan meningkatkan 

produksi susu selama laktasi berikutnya perlu adanya 

perhatian. Produksi susu berkaitan dengan kondisi tubuh, 

sedangkan kondisi tubuh berkaitan dengan pemberian pakan. 

Penilaian kondisi tubuh dengan menggunakan sistem BCS. 

BCS adalah metode untuk memberi nilai kondisi tubuh ternak 

baik secara visual maupun dengan perabaan pada timbunan 

lemak tubuh dibawah kulit sekitar pangkal ekor, tulang 

punggung dan pinggul (Susilorini, Maylinda, Surjowardojo 

dan Suyadi, 2014). BCS adalah metode yang digunakan untuk 

mengevaluasi manajemen pemberian pakan dan membangun 

kondisi tubuh ternak selama berproduksi. Apabila saat laktasi 

BCS sapi ideal tercapai maka produksi susu akan tinggi. 

BCS dapat digunakan untuk memprediksi baik buruknya 

manajemen pemeliharaan yang telah dilakukan oleh peternak. 

Cara terbaik memonitor perubahan-perubahan kondisi tubuh 

selama laktasi dan sepanjang periode pertumbuhan adalah 

melakukan scoring tubuh induk dan sapi dara secara teratur. 

Body Condition Score sapi perah harus dijaga secara bertahap 

agar hasil dan produksi maksimal pada periode kering, 

periode bunting, sampai periode laktasi. BCS yang ideal untuk 

masa kering sapi perah adalah 3,5-4.0, sapi bunting tua BCS 
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yang ideal 3,5-4.0, masa laktasi pertama BCS ideal sapi perah 

3.5, pertengahan laktasi BCS ideal adalah 3.0, akhir laktasi 

BCS sapi perah 3,25-3,75 dan untuk masa satu bulan  BCS 

yang ideal untuk sapi perah adalah 2.5-3.0 (Kellogg, 2010). 

Ternak yang sehat dapat dipilih dengan melakukan penilaian 

melalui pandangan dari samping, belakang, dan depan atas 

ternak tersebut. Untuk mengetahui bahwa ternak dalam 

kondisi sehat, maka perlu diketahui karakteristik ternak yang 

sehat. Selanjutnya, penilaian dapat dilakukan dengan 

pengamatan tulang-tulang rusuk (ribs) untuk memilih ternak 

yang gemuk. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah BCS berpengaruh terhadap produksi susu sapi    

perah PFH periode laktasi ? 

2.  Apakah BCS barpengaruh terhadap panjang laktasi ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1.  Mengetahui pengaruh BCS terhadap produksi  susu sapi  

perah. 

2.  Mengetahui pengaruh BCS terhadap panjang laktasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai informasi bagi peternak untuk mendapatkan BCS 

yang ideal sehingga produksi susu dapat maksimal. 

2. Tambahan informasi baru bagi peneliti tentang pengaruh 

BCS terhadap produksi susu dan panjang laktasi. 
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1.5 Kerangka Pikir 

BCS merupakan metode penilaian secara subjektif 

melalui teknik penglihatan, perabaan pada lemak tubuh, 

perabaan pangkal ekor tulang rib. Pendugaan lemak tubuh 

yang mudah dapat digunakan baik pada peternak maupun 

penelitian. Selanjutnya dilakukan pengukuran produksi susu 

sapi perah dengan melakukan pengukuran produksi susu 

harian dan pengukuran panjang laktasi guna mencari bibit 

unggul sapi perah PFH, sehingga setiap bibit sapi perah PFH 

membawa sifat potensi genetik yang unggul dari indukan. 

 BCS berubah selama laktasi mengakibatkan perubahan 

keseimbangan energi. Oleh karena itu, BCS dapat digunakan 

untuk memonitoring sejumlah cadangan lemak tubuh 

selanjutnya dapat dipakai untuk menduga keseimbangan 

energi sapi laktasi (Mao, dkk. 2004). 

 Produksi susu pada laktasi pertama memiliki hubungan 

yang kuadratik antara BCS dan produksi susu 90 hari pertama 

laktasi. Produksi susu akan meningkat lebih cepat saat BCS 

meningkat dari angka 1 sampai 3 dan mencapai stabil saat 

3,50; sedangkan BCS yang melebihi 3,50 menyebabkan 

penurunan produksi susu 90 hari laktasi pertama. Dinyatakan 

kondisi kegemukan pada sapi perah tidak akan meningkatkan 

produktivitas tetapi akan meningkatkan penyakit metabolisme 

dan gangguan reproduksi pada sapi perah. Taufik dan 

Depison, (2013). 

 Masa laktasi adalah masa sapi sedang menghasilkan susu 

yakni selama 10 bulan antara beranak dan masa kering. 

Produksi susu perhari mulai menurun setelah bulan laktasi 

kedua (Selly, 2010). Sedangkan kadar lemak susu mulai 

menurun pada satu sampai dua bulan setelah beranak. Tiga 
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sampai empat bulan laktasi kadar lemak relatif konstan, 

kemudian pada akhir laktasi kadar lemak susu akan sedikit 

meningkat (Makin, 2011).  

 Nilai BCS dengan produksi susu sangat berhubungan, bisa 

dilihat pada Gambar 3,  dimana pada saat laktasi awal nilai 

BCS sapi perah 3,0 seiring berjalannya waktu produksi susu 

akan mengalami peningkatan hingga mencapai puncak 

produksi. Selama peningkatan produksi susu sapi perah 

diperhatikan kualitas dan kuantitas pakannya, maka nilai BCS 

akan tetap terjaga dalam nilai ideal. Karena kebutuhan pokok 

ternak terpenuhi dan produksi susu akan optimal. 
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Gambar 1. Alur kerangka pikir. 

 

 

Pemberian Pakan Dengan 

Kualitas dan Kuantitas cukup 

BCSberpengaruh terhadap 

produksi susu untuk menduga 

keseimbangan energi sapi laktasi 

(Mao, dkk. 2004). 

Panjang laktasi atau lama 

diperah yang paling ideal 

adalah 305 hari atau sekitar 10 

bulan (Siregar, 2003). 

BCS 

BCS Ideal (untuk sapi laktasi)  

menurut Klopcic et al., (2011) : 

 Laktasi awal = 2,5-3,0 

 Laktasi tengah = 3,0 

 Laktasi akhir = 3,5 

 

BCS non ideal (untuk sapi  laktasi) : 

 Laktasi Awal    < 2,5 

 Laktasi tengah  < 3 

 Laktasi akhir    < 3,5 

Produksi susu naik 

Panjang laktasi = 10 bulan 

Produksi susu turun 

Panjang laktasi < 10 bulan 

Sapi PFH 
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1.6 Hipotesis 

Ho : BCS berpengaruh terhadap produksi susu dan 

panjang laktasi sapi perah Peranakan Frisian 

Holstein (PFH). 

H1 : BCS tidak berpengaruh terhadap produksi susu 

dan panjang laktasi sapi perah Peranakan 

Frisian Holstein (PFH). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSATAKA 

 

2.1 Sapi Perah 

           Sapi perah Friesian Holstein adalah sapi yang berasal 

dari Belanda, di Indonesia sapi ini dikenal dengan nama FH 

atau Fries Holland. Secara taksonomi sapi perah ini masuk ke 

dalam : 

 Kingdom  : Animalia 

 Filum   : Chordata 

 Kelas   : Mammalia 

 Ordo   : Artiodactylia 

 Sub Ordo  : Ruminansia 

 Family                : Bovidae 

 Sub Family  : Bovinae 

 Genus   : Bos 

            Spesies  : Bos taurus 

  Sapi perah Peranakan Frisian Holstein (PFH) berasal 

dari nenek moyang sapi liar Bos Taurus merupakan jenis sapi 

yang tidak berpunuk. Sapi FH merupakan bangsa sapi perah 

yang dibilang banyak dipelihara dan dikembangkan di 

Amerika Serikat. Jumlahnya berkisar antara 80% sampai 90% 

dari seluruh sapi perah yang ada (Syaifudin, 2013). Sapi FH 

adalah bangsa sapi perah yang diminati di Indonesia karena 

jumlah produksi susu yang dihasilkan lebih banyak dengan 

kadar lemak yang rendah sehingga sangat cocok dengan 

permintaan pasar. Selain itu sapi FH juga mudah 

menyesuaikan diri dengan lingkungan (Sudrajad dan Adiarto, 

2011). 

 Sapi perah PFH merupakan salah satu sapi perah di 

Indonesia yang merupakan hasil persilangan dari sapi perah 
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Frisian Holstein (FH) dengan sapi lokal. Sapi perah PFH 

mewarisi sifat bobot badan cukup tinggi dan mudah 

beradaptasi dengan lingkungan tropis dan produksi susu yang 

relatif tinggi (Zainudin, Ihsan dan Suyadi, 2014).  

 

2.2 Produksi Susu Sapi PFH 

 Produksi susu sapi di Indonesia masih rendah, faktor 

penentu dalam usaha  peternak yaitu pemuliaan, reproduksi, 

penyediaan dan pemberian pakan, pemeliharaan ternak, 

penyediaan sarana dan prasarana serta pencegahan penyakit 

dan pengobatan. minim nya pengetahuan peternak, pemerintah 

perlu mengadakan program penyuluhan untuk memberikan 

info terbaru tentang sapi perah (Dwicipto, 2008). Sebagai 

komoditi peternakan susu adalah bahan makanan yang 

menjadi sumber gizi atau zat protein hewani. Seiring 

bertambah nya jumlah penduduk  dan tingkat kesadaran 

kebutuhan gizi masyarakat yang didukung oleh ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kebutuhan protein hewani 

masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. 

 
Gambar 2. Hubungan Produksi Susu Dengan Periode Laktasi 

(Klopcic et al., 2011) 

  

Produksi susu Lemak Asupan bahan kering 

Janin 

Janin 
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 Kebutuhan nutrient untuk laktasi jauh lebih besar 

dibandingkan kebutuhan hidup pokok ataupun pada saat 

kebuntingan. Jika kebutuhan nutrisi tersebut tidak terpenuhi 

maka sapi akan menggunakan cadangan mineral yang ada 

dalam tulang, seperti kalsium dan fosfor (Ensminger and 

Tyler, 2006). Produksi susu total untuk setiap periode laktasi 

bervariasi, namun umumnya puncak produksi dicapai pada 

umur 6-7 tahun atau pada laktasi ketiga dan keempat. 

Produksi susu terbanyak akan dicapai pada umur 7-8 tahun. 

Semakin tua umur sapi akan diikuti dengan penurunan 

produksi secara bertahap. Produksi susu pada laktasi pertama 

(umur 2 tahun) adalah 77%, laktasi kedua (umur 3 tahun) 

87%, laktasi keempat (umur 5 tahun) 94% dan laktasi kelima 

(umur 6 tahun) 98%. 

 Faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas 

susu sapi perah adalah bangsa sapi, lama bunting, masa 

laktasi, besar sapi, estrus atau birahi, umur sapi, selang 

beranak, masa kering, frekuensi pemerahan dan tata laksana 

pemberian pakan. Sapi yang bertubuh besar normal mampu 

mensekresi susu lebih banyak dibandingkan sapi yang ukuran 

tubuhnya lebih kecil, tetapi mereka tidak efisien dalam 

mengubah nutrisi pada susu, (Sundono, 2003).  

 Beberapa faktor lainnya yang juga mempengaruhi 

produksi susu adalah umur, hormon, estrus, ukuran tubuh dan 

jaringan ekskresi. Beberapa peneliti telah menunjukan bahwa 

sapi-sapi yang badanya lebih besar akan menghasilkan susu 

yang lebih banyak dari pada yang ukuran tubuhnya lebih 

kecil. Sapi yang sedang estrus juga akan mengalami 

penurunan produksi susu. Produksi susu juga akan berkurang 

selama ternak mengalami stres panas. Pengaruh langsung stres 

panas terhadap produksi susu disebabkan meningkatnya 



12 
 

kebutuhan untuk menghilangkan kelebihan beban panas, 

mengurangi laju metabolis dan mengurangi konsumsi pakan 

(Ensminger and Tyler, 2006). 

 Kebersihan kandang dan kebersihan pemerah harus 

diutamakan, karena melalui kebersihan kandang dan 

pemerahan yang kurang memenuhi standart dapat terjadi 

penularan mastitis akibat kontak bakteri antara tangan 

pemerah dan sapi yang diperah, oleh karena itu sebelum 

pemerahan tangan pemerah sebaiknya dicuci dulu. Menurut 

Safangat (2014) menyatakan bahwa produksi susu sapi perah 

dipengaruhi oleh faktor antara lain : bangsa dan individu, 

tingkat laktasi, pakan, periode kering, siklus birahi, 

pemerahan, kecepetan sekresi susu, lingkungan serta penyakit. 

          Mutu atau kualitas susu merupakan hubungan sifat-sifat 

susu yang mencerminkan tingkat permintaan susu tersebut 

oleh konsumen. Sifat-sifat tersebut meliputi sifat fisik, 

kimiawi dan mikrobiologi. Sifat fisik susu yang dapat diuji 

dengan alat yaitu berat jenis, kekentalan. Sedangkan sifat yang 

dapat diuji dengan panca inderayaitu bau, rasa, warna dan 

konsistensinya. Warna susu normal adalah putih kekuningan, 

warna putih disebabkan refleksi sinar matahari dengan adanya 

butiran-butiran lemak,protein dan garam-garam dalam 

susu.warna kuning merupakan cerminan warna karoten dalam 

susu. Bau susu segar yang normal mempunyai bau yang khas 

terutama karna adanya asam lemak. BJ susu normal antara 

1,027-1,034 pada susu 20oC. pH susu sekitar 6,5-6,7 (sedikit 

asam). (Badan Standarisasi Nasional, 1998). 
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2.3 Sapi Laktasi 

 Laktasi, bobot badan akan mengalami penurunan, 

karena sebagian dari zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk 

pembentukan susu diambil dari tubuh sapi.  Pada saat itu juga 

sapi laktasi mengalami kesulitan untuk memenuhi zat-zat 

makanan yang dibutuhkan sebab nafsu makannya rendah.  

Oleh karena itu pemberian ransum terutama konsentrat harus 

segera ditingkatkan begitu nafsu makannya membaik kembali 

(Ensminger and Tyler, 2006). 

 Produksi susu akan meningkat dengan cepat sampai 

mencapai puncak produksi pada 35-50 hari setelah 

melahirkan. Setelah mencapai puncak produksi, produksi susu 

harian akan mengalami penurunan rata-rata 2,5% perminggu. 

Lama diperah atau lama laktasi yang paling ideal adalah 305 

hari atau sekitar 10 bulan. Selama laktasi, kesehatan dan 

kebersihan sapi perah harus dijaga dengan baik. Pencegahan 

terhadap berbagai penyakit terutama mastitis harus benar-

benar mendapat perhatian khusus (STEVENSON, 2001). 

 

2.4 Masa Laktasi 

            Masa laktasi adalah masa sapi sedang menghasilkan 

susu yakni selama 10 bulan atau ideal 305 hari antara beranak 

sampai awal masa kering. Produksi susu perhari mulai 

menurun setelah bulan laktasi kedua (Selly, 2010). Sedangkan 

kadar lemak susu mulai menurun pada satu sampai dua bulan 

setelah beranak. Tiga sampai empat bulan laktasi kadar lemak 

relatif konstan, kemudian pada akhir laktasi kadar lemak susu 

akan sedikit meningkat (Makin, 2011). 
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Gambar 3. Hubungan antara BCS, produksi susu dan jumlah 

pakan (Klopcic et al., 2011) 

 

 

 

 

Gambar 3. Hubungan antara produksi susu jumlah pakan dan 

BCS (Klopcic et al., 2011)  

 Pada gambar 3. nilai BCS dengan produksi susu 

sangat berhubungan, dimana pada saat laktasi awal nilai BCS 

sapi perah 3,0 seiring berjalannya waktu produksi susu akan 

mengalami peningkatan hingga mencapai puncak produksi. 

 Pada gambar 3. nilai BCS dengan produksi susu 

sangat berhubungan, dimana pada saat laktasi awal nilai BCS 

sapi perah 3,0 seiring berjalannya waktu produksi susu akan 

mengalami peningkatan hingga mencapai puncak produksi. 

 Peningkatan produksi akan mencapai puncaknya 

pada bulan ke-1 sampai bulan ke-3 dari satu masa laktasi dan 

kemudian turun pada pertengahan laktasi, serta istirahat pada 

masa kering. Menurut Blakely dan Bade (1994), umumnya 

masa laktasi yang normal adalah 305 hari dengan masa kering 

60 hari. Namun pada kenyataannya panjang laktasi setiap 

ternak sapi perah bervariasi. Biasanya lama laktasi akan lebih 

pendek apabila sapi perah tersebut terlalu cepat dikawinkan 

lagi setelah melahirkan atau dikeringkan dan juga karena 

suatu  penyakit. Sebaliknya masa laktasi yang panjang 

dikarenakan sapi perah tersebut sulit dalam pengawinan 

ASUPAN PAKAN 

PRODUKSI SUSU 

BCS 

Minggu laktasi 

BCS 

PRODUKSI SUSU 

ASUPAN PAKAN 
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berikutnya. Menurut Ensminger dan Tyler (2006), bahwa 

masa laktasi dapat dibagi kedalam 4 fase yaitu : (1) awal dan 

puncak laktasi sewaktu mulai menghasilkan susu sampai pada 

produksi tertinggi (setelah beranak sampai 5 bulan kemudian); 

(2) pertengahan laktasi sewaktu hasil produksi susu mulai 

menurun tetapi masih berada dalam pencapaian hasil rata-rata 

(5-7 bulan setelah beranak); (3) akhir laktasi sewaktu produksi 

sudah semakin menurun landau hingga saatnya berhenti (7-10 

bulan setelah beranak); dan (4) masa kering fase ketika sapi 

perah istirahat dan tidak lagi menghasilkan susu. 

 Awal laktasi sapi akan mencapai puncak produksi 

susu pada bulan ke-2 (14-100 hari). Pada fase ini akan 

kehilangan bobot badan, produksi susu meningkat lebih cepat 

dibanding konsumsi bahan kering. Kebutuhan energi lebih 

tinggi dibanding jumlah energi yang dikonsumsi, sehingga 

sapi membongkar cadangan tubuhnya dan kehilangan bobot 

badan. Awal laktasi yaitu sampai dengan empat bulan masa 

laktasi, sebaiknya sapi mempunyai BCS 2,5 sampai dengan 

3,0 dan sebaiknya dipertahankan pada BCS 3,0 (Rodenburg, 

2004).  

 Pertengahan laktasi sapi telah mencapai puncak 

produksi (8-10 minggu setelah beranak). Konsumsi bahan 

kering mencapi puncak dengan tidak lagi kehilangan bobot 

badan, sapi harus mengkonsumsi bahan kering paling tidak 

4% dari bobot badannya. Terget utama fase ini adalah 

mempertahan kan puncak produksi susu selama mungkin 

dengan memberi hijauan berkualitas minimal 40-45% dari 

bahan kering ransum. Laktasi bulan keempat sampai bulan 

kedelapan, BCS harus dipertahankan pada 3,0. 

           Akhir laktasi produksi susu secara kontinyu menurun 

dan konsumsi pakan pakan lebih menguntungkan, 
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meningkatkan kondisi tubuh pada saat fase ini dibanding pada 

saat periode kering. Sapi laktasi menggunakan energi lebih 

efisien untuk pertambahan bobot badan (75% efisien 

dibanding 59% pada saat periode kering). Pada masa laktasi 

bulan kedelapan sampai pengeringan sebaik nya sapi perah 

mempunyai BCS 3,5. Tujuan pemberian pakan agar zat 

makanan dapat mengisi penuh cadangan lemak tubuh 

(Rodenburg, 2004). 

 

2.5 Faktor Yang Mempengaruhi Produksi susu 

2.5.1 Lingkungan 

 Lingkungan yang nyaman akan berpengaruh pada 

peningkatan produktivitas ternak sapi perah, yaitu dengan 

upaya memberikan upaya kondisi lingkungan yang 

dibutuhkan bagi ternak (Setyaningsih, 2009). Sebaliknya 

ketika kondisi lingkungan tidak nyaman, sapi terkena 

cekaman panas maka hal tersebut akan mengganggu 

produktivitasnya, karena setiap sapi terdapat perbedaan dalam 

merespon kondisi fisik lingkungannya (Tazkia dan Anggraeni, 

2009). 

 Penampilan produksi susu seekor sapi perah lebih 

banyak ditentukan oleh lingkungan yang berinteraksi dengan 

kondisi fisiologis ternak dari pada faktor genetik semata, 

karena dengan bertambahnya umur, pengaruh lingkungan 

semakin meningkat dan pengaruh induk semakin berkurang 

(Setyaningsih, 2009). Lingkungan dapat mempengaruhi 

produktivitas suatu ternak (Syawal, Purwanto dan Permana, 

2013). 

 Hal lainnya yang harus diperhatikan adalah suhu 

lingkungan. Suhu lingkungan merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat cekaman panas sapi perah sehingga 
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mempengaruhi produktifitasnya (Echols, 2011). Suhu 

lingkungan mempengaruhi produksi susu sapi, sebab suhu 

akan mempengaruhi konsumsi makan pada ternak. Pada 

daerah bersuhu rendah konsumsi makan ternak cenderung 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah yang bersuhu 

tinggi, sehingga kebutuhan nutrien pada ternak yang berada di 

daerah bersuhu rendah menjadi terpenuhi (Saputra, Sudewo 

dan Utami, 2013). Gumelar dan Aryanto (2011) menyatakan 

bahwa suhu yang ideal untuk ternak sapi perah kurang dari 

27°C, apabila lebih dari 27°C maka akan menyebabkan stres, 

sulit mengeluarkan panas tubuhnya dan akhirnya berakibat 

pada produksi susu  yang menurun. 

 

2.5.2 Pakan 

 Pakan merupakan faktor penting dalam sebuah 

manajemen peternakan, sehingga pakan dapat mempengaruhi 

produktivitas ternak. Kemampuan produktivitas seekor ternak 

akan dicapai maksimal apabila kebutuhan nutrisi untuk hidup 

pokok telah terpenuhi (Saputra dkk.,2013) dan (Taofik dan 

Depison, 2008). Kemampuan ternak dalam memproduksi susu 

juga tidak lepas dari tata laksana yang diberlakukan pada 

ternak khususnya sapi perah, yaitu pakan (Saputra dkk., 

2013). 

 Budiarsana dan Sutama (2001) menjelaskan bahwa 

pakan merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada 

penampilan produksi susu, pengaruh faktor pakan terhadap 

tampilan yaitu sebesar 70%. Pakan merupakan faktor yang 

sangat penting pada usaha peternakan, karena 70 sampai 80% 

dari biaya yang paling besar adalah biaya untuk pakan 

(Gumelar dan Aryanto, 2011). Siregar, (2011) menyatakan 

bahwa pakan berupa konsentrat dan hijauan akan 
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meningkatkan konsumsi zat makanan yang berdampak 

terhadap peningkatan kemampuan berproduksi susu. 

 Pemberian pakan yang tepat mendukung kemampuan 

ternak dalam menghasilkan produksi susu tinggi. Menurut 

Pranata (2004) kualitas dan kuantitas pakan sangat bergantung 

pada kondisi ternak, misalnya pada ternak muda yang sedang 

dalam masa pertumbuhan dan ternak yang sedang bunting 

membutuhkan banyak pasokan zat makanan. Pemberian pakan 

yang berkualitas pada ternak dapat menghasilkan 

produktivitas yang maksimal (Taofik dan Depison, 2008). 

 Pakan pada sapi perah dewasa umumnya terdiri dari 

hijauan dan konsentrat. Hijauan dapat berupa rumput-

rumputan dan kacang-kacangan. Jenis rumput-rumputan yang 

sering digunakan sebagai hijauan yaitu rumput gajah 

(Pennisetum purpureum), rumput raja (king gras), rumput 

benggala (Pennisetum maximum) dan rumput lapang. Jenis 

kacang-kacangan yang sering diberikan adalah lamtoro, turi 

dan gamal. Pakan konsentrat yang bisa diberikan pada sapi 

perah adalah biji-bijian, bungkil kedelai, ampas tahu, ampas 

tepung tapioka dan molases (Susilorini dkk., 2007). Pakan 

yang berkualitas harus diiringi dengan manajemen pemberian 

yang tepat agar lebih efisien dan meminimalkan terjadinya 

kerugian.  

 

2.6 Body Condition Score 

 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 lemak, dapat digunakan untuk 

prediksi dini status kesenjangan energi sapi perah selama awal 

laktasi. Penilaian kondisi tubuh ternak, terutama untuk sapi 
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perah di Indonesia masih jarang dilakukan sehingga untuk 

kondisi peternakan sapi perah rakyat sangat penting 

(Hayati,dkk,2002). 

 Penilaian kondisi tubuh dilakukan dengan cara 

pengamatan dan perabaan terhadap deposit lemak pada bagian 

tubuh ternak, yaitu pada bagian punggung dan seperempat 

bagian belakang, seperti pada bagian processus spinosus, 

processus spinosus ke processus transversus, processus 

transversus, tuber coxae (hooks), antara tuber coxae dan tuber 

ischiadicus (pins), antara tuber coxae kanan dan kiri, dan 

pangkal ekor ke tuber ischiadicus dengan skor 1-5 (skor 

1=sangat kurus, skor 3= sedang, dan skor 5= sangat gemuk) 

skala 0,25 (Edmonson et al., 1989).              

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 (Rodenburg, 2004). Setelah beranak, sapi perah 

akan mengalami peningkatan konsumsi pakan yang lambat, 

peningkatan produksi susu yang cepat dan peningkatan 

mobilisasi cadangan lemak tubuh untuk melengkapi 

ketidakcukupan konsumsi pakan akibat peningkatan 

kebutuhan produksi susu tinggi saat awal laktasi. Untuk itu 

sejumlah cadangan lemak tubuh dimobilisasi saat awal laktasi 

yang menurunkan cadangan lemak tubuh selama satu sampai 

dua minggu setelah beranak, sampai pengembalian kondisi 

tubuh terjadi. Pola perubahan BCS secara umum akan 
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menurun selama 2 – 3 bulan awal laktasi kemudian 

berlangsung pengembalian kondisi sampai dengan 

pertengahan laktasi.  

Body condition score (BCS) berubah selama laktasi 

mengakibatkan perubahan keseimbangan energi. Oleh karena 

itu, BCS dapat digunakan untuk memonitoring sejumlah 

cadangan lemak tubuh selanjutnya dapat dipakai untuk 

menduga keseimbangan energi sapi laktasi (Mao, dkk. 2004). 
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 Gambar 4. Skor Body Cobdition Score 1-5 

BCS Tampak Belakang Tampak Samping 

1 

      
2 

  
3 

  
4 

  
5 
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Menurut Sukandar (2010)., bahwa setiap kondisi 

tubuh memiliki skor sebagai berikut: 

Skor 1 (sangat kurus). Prosessus spinosus pendek tampak 

jelas, menonjol, dan dapat diraba. Tuber coxae dan Tuber 

ischiadicus sangat jelas terlihat. Pangkal ekor (anus) 

kedalam/menyusut, vulva menonjol. 

Skor 2 (kurus). Prosessus spinosus pendek dapat diraba, 

sedikit terlihat menonjol, Tuber coxae dan Tuber ischiadicus 

menonjol tetapi bagian diantaranya tidak terlalu cekung. Area 

sekitar anus sedikit cekung dan vulva sedikit menonjol. 

Skor 3 (sedang). Prosessus spinosus dapat terasa dengan 

sedikit tekanan. Pangkal ekor membulat. Tuber coxae dan 

Tuber ischiadicus membulat dan lebih halus. Area di sekitar 

anus tertutup tetapi tidak ada deposit lemak. 

Skor 4 (gemuk). Prosessus spinosus hanya dapat terasa 

dengan tekanan yang kuat. Pangkal ekor membulat. Tuber 

coxae membulat halus. Area di sekitar tulang  Tuber 

ischiadicus terlihat padat dan ada deposit lemak. 

Skor 5 (sangat gemuk). Struktur tulang bagian atas Tuber 

coxae, Tuber ischiadicus dan Processus spinosus pendek tidak 

terlihat. Penumpukan lemak di tulang ekor dan rusuk. Bagian 

punggung, panggul tampak berisi dan leher bulat. 

 Taufik, dkk (2013) yang melaporkan bahwa BCS 

dengan produksi susu pada laktasi pertama memiliki 

hubungan yang kuadratik antara BCS dan produksi susu 90 

hari pertama laktasi. Produksi susu akan meningkat lebih 

cepat saat BCS meningkat dari angka 1 sampai 3 dan 

mencapai stabil saat 3,50; sedangkan BCS yang melebihi 3,50 

menyebabkan penurunan produksi susu 90 hari laktasi 

pertama. Dinyatakan kondisi kegemukan pada sapi perah tidak 

akan meningkatkan produktivitas tetapi akan meningkatkan 



23 
 

penyakit metabolisme dan gangguan reproduksi pada sapi 

perah. 

 
   Gambar 5. Bentuk Tonjolan Pelvis skor 1-5 

 

 Penilaian Body Condition Score 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 yang berproduksi 

tinggi ini normal terjadi selama awal laktasi, namun dapat 

juga terjadi pada saat sapi sakit, pakan dengan kualitas rendah, 

atau penyerapan zat makanan yang terbatas (Rodenburg, 

2004). 

 Berdasarkan periode laktasi dan periode kering 

seluruh periode laktasi pada sapi dewasa menunjukkan bahwa 

rataan BCS sapi dewasa menurun mulai dari bulan laktasi ke-
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1 sampai bulan laktasi ke-3, kemudian rataan BCS meningkat 

sampai dengan bulan laktasi ke->10 dan rataan BCS sedikit 

menurun saat periode kering. Hal ini menunjukkan bahwa sapi 

periode laktasi menggunakan cadangan lemak tubuh sebagai 

energi untuk produksi susu sepanjang laktasi. Hal ini sesuai 

dengan Taylor dan Field (2004) bahwa setelah beranak, sapi 

perah akan mengalami kesulitan menyediakan nutrisi untuk 

produksi susu karena konsumsi pakan terbatas, sehingga 

cadangan lemak tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

Rataan BCS saat periode kering sedikit menurun 

menunjukkan bahwa manajemen pemeliharaan sapi perah 

dalam pemulihan kondisi tubuh saat periode kering kurang 

diperhatikan peternak.. Body Condition Score (BCS) 

sepanjang laktasi minimum dan maksimum masing-masing 

adalah 2,00 dan 3,75 sedangkan BCS periode kering minimum 

dan maksimum masing-masing adalah 2,25 dan 3,75.  

 

Tabel 1. Rentang  ideal Body Condition Score (Kellogg, 

2010)  

Bentuk Ukuran Tubuh Ternak Ideal Pada Tahapan 

Laktasi 

Tahap Laktasi Skor 

Periode kering 3,5-4,0 

Masa beranak sapi tua 3,5-4,0 

Satu bulan setelah melahirkan 2,5-3,0 

Laktasi tengah  3,0 

Laktasi akhir 3,25-3,75 

Berat pertama memproduksi susu 3,5 

   

 Body Condition Score sapi perah harus dijaga secara 

bertahap agar hasil dan produksi maksimal mulai dari masa 
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kering sampai masa laktasi. BCS yang ideal untuk masa 

kering sapi perah adalah 3,5-4.0, sapi bunting tua BCS yang 

ideal 3,5-4.0, masa laktasi pertama BCS ideal sapi perah 3.5, 

pertengahan laktasi BCS ideal adalah 3.0, akhir laktasi BCS 

sapi perah 3,25-3,75 dan untuk masa satu bulan pospartum 

BCS yang ideal untuk sapi perah adalah 2.5-3.0. 

 

2.7 Hubungan BCS Dengan Produksi Susu Sapi Perah 

(PFH) 

 Sapi laktasi yang berada pada puncak produksi 

memerlukan energi yang tidak dapat dibuat dari pakan, 

sehingga lemak tubuh dimobilisasi menjadi energi untuk 

produksi susu (Sukandar dkk, 2009). Deposit lemak tubuh 

diperlukan dalam pemulihan kondisi tubuh sapi setelah 

mengalami proses produksi, sehingga bisa digunakan sebagai 

energi untuk produksi susu pada periode laktasi berikutnya. 

Energi yang tersedia dalam tubuh tersebut digunakan untuk 

metabolisme, pertumbuhan, aktivitas dan laktasi (Sukandar, 

2009). 

 Masa laktasi adalah masa sapi sedang menghasilkan 

susu yakni selama 10 bulan antara beranak dan masa kering. 

Produksi susu perhari mulai menurun setelah bulan laktasi 

kedua (Selly, 2010). Sedangkan kadar lemak susu mulai 

menurun pada satu sampai dua bulan setelah beranak. Tiga 

sampai empat bulan laktasi kadar lemak relatif konstan, 

kemudian pada akhir laktasi kadar lemak susu akan sedikit 

meningkat.  

 Nilai BCS dengan produksi susu sangat berhubungan, 

bisa dilihat pada gambar 3,  dimana pada saat laktasi awal 

nilai BCS sapi perah 3,0 seiring berjalannya waktu produksi 

susu akan mengalami peningkatan hingga mencapai puncak 
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produksi. Selama peningkatan produksi susu sapi perah 

diperhatikan kualitas dan kuantitas pakannya, maka nilai BCS 

akan tetap terjaga dalam nilai ideal. Karena kebutuhan pokok 

ternak terpenuhi dan produksi susu akan optimal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian   

 Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu 

dimulai pada 16 Maret 2016 sampai 16 Mei 2016 yang 

bertempat di Margo Utomo Agro & Resort Kecamatan 

Kalibaru Kabupaten Banyuwangi.  

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sapi perah PFH yang diukur BCS,  produksi susu dan panjang 

laktasi dengan mencatat tanggal beranak sampai masa kering 

menggunakan 50 ekor sapi.  

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

survey langsung dan pemilihan sampel ternak dilakukan 

secara purposive sampling. Dengan kriteria sapi perah mulai 

laktasi sampai masa kering, tidak sedang bunting dan berumur 

3-5 tahun. Dengan pegumpulan data BCS dan produksi susu. 

Data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer dan 

data sekunder. Pengambilan data primer dilakukan dengan 

pengamatan langsung (observasi). Pada pengumpulan data 

produksi susu dilakukan dua kali dalam sehari yaitu pagi hari 

pada pukul 07.00 WIB dan malam hari pukul 18.00 WIB 

selama 2 bulan. Data sekunder diperoleh dari hasil wawancara 

langsung kepada pemilik ternak mengenai data recording 

ternak. 
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3.4 Jalannya Penelitian 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 

Body Condition Score (BCS), produksi susu dengan kriteria 

sapi perah mulai laktasi sampai masa kering. Produksi susu 

dilihat dengan menggunakan alat timba ukur, susu dimasukan 

ke dalam milkcan kemudian volume dinyatakan dalam liter.  

 

3.4.1 Penilaian BCS  

Skor 1 (sangat kurus). Prosessus spinosus pendek tampak 

jelas, menonjol, dan dapat diraba. Tuber coxae dan Tuber 

ischiadicus sangat jelas terlihat. Pangkal ekor (anus) 

kedalam/menyusut, vulva menonjol. 

Skor 2 (kurus). Prosessus spinosus pendek dapat diraba, 

sedikit terlihat menonjol, Tuber coxae dan Tuber ischiadicus 

menonjol tetapi bagian diantaranya tidak terlalu cekung. Area 

sekitar anus sedikit cekung dan vulva sedikit menonjol. 

Skor 2.5 (Perbatasan) rusuk individu terlihat kurang tertutup 

lemak secara keseluruhan; otot meningkat melalui bahu dan 

kaki belakangnya, pinggul dan tulang punggung terlihat 

sedikit membulat. 

Skor 3 (sedang). Prosessus spinosus dapat terasa dengan 

sedikit tekanan. Pangkal ekor membulat. Tuber coxae dan 

Tuber ischiadicus membulat dan lebih halus. Area di sekitar 

anus tertutup tetapi tidak ada deposit lemak. 

Skor 3.5 (Baik). tulang rusuk belakang dan tailhead terlihat 

agak bulat dan ketika diraba sedikit penumpukan lemak pada 

punggung. 

Skor 4 (gemuk). Prosessus spinosus hanya dapat terasa 

dengan tekanan yang kuat. Pangkal ekor membulat. Tuber 

coxae membulat halus. Area di sekitar tulang  Tuber 

ischiadicus terlihat padat dan ada deposit lemak. 
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Skor 5 (sangat gemuk). Struktur tulang bagian atas Tuber 

coxae, Tuber ischiadicus dan Processus spinosus pendek tidak 

terlihat. Penumpukan lemak di tulang ekor dan rusuk. Bagian 

punggung, panggul tampak berisi dan leher bulat. 

 
                    (a)            (b) 

Gambar 6. Cara menilai body condition score pada bagian-

bagian tubuh ternak. 

(a) Bagian-bagian tubuh ternak untuk menilai BCS, tampak 

samping terdiri dari (1) prosesus spinosus, (2) prosesus 

transversus, (3) tuber coxae(hooks), (4) thurl, (5) tuber 

ichiadidus (pins bone), dan (6) pangkal ekor (tail haid). 

(b) Cara perabaan terhadap deposit lemak subkutan pada 

bagian tubuh ternak untuk menilai BCS. 

 

3.4.2 Pengukuran Produksi Susu 

 Pemerahan susu dilakukan setiap hari yaitu pagi pada 

pukul 07.00 WIB dan malam hari pukul 18.00 WIB. 

Pemerahan selesai susu langsung diukur menggunakan timba 

ukur, dicatat dan dimasukan ke pembukuan. Jadi untuk 

melihat produksi susu setiap ternak sapi perah bisa melihat 

data rekording ternak.  

 



30 
 

 

3.4.3 Pengukuran Panjang Laktasi 

 Panjang laktasi adalah masa sapi sedang 

menghasilkan susu yakni selama 10 bulan atau ideal 305 hari 

antara beranak sampai awal masa kering. Cara pengukuran 

panjang laktasi yaitu dengan mencatat tanggal awal sapi perah 

bunting sampai awal masa kering. Selama laktasi, kesehatan 

dan kebersihan sapi perah harus dijaga dengan baik. 

Pencegahan terhadap berbagai penyakit terutama mastitis 

harus benar-benar mendapat perhatian khusus (Siregar, 2003). 

 

3.5 Analisis Data 

  Data yang diperoleh kemudian dihitung presentase 

atau rata-rata dan simpangan bakunya. Untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh BCS dengan produksi susu dan lama 

laktasi sampai awal masa kering dengan menggunakan 

analisis regresi linier sederhana. Analisa korelasi untuk 

mengetahui hubungan keeratan antara BCS dan produksi susu. 

Produksi susu menggunakan rumus koefisien korelasi sebagai 

berikut : 

 

 Menurut Usman dan Akbar (2012) regresi linear 

tunggal merupkan hubungan fungsional antara satu variabel 

bebas dengan satu variabel tak bebas, bertujuan untuk menguji 

pengaruh antara satu variabel bebas terhadap variabel tak 

bebas. Variabel bebas dalam penelitian adalah Body 

Condition Score (BCS), sedangkan variabel tak bebas adalah 

produksi susu sapi perah. 
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 Hubungan Body Condition Score (BCS) terhadap 

produksi susu menggunakan rumus : 

 

 Hubungan Body Condition Score (BCS) terhadap 

panjang laktasi menggunakan rumus : : 

 

Keterangan :  

     X     = Body Condition Score (BCS) 

     Y1,  = Produksi susu 

     Y2   = Panjang Laktasi 

        a = Intersep/konstanta 

        b = Koefisien regresi ukuran ternak (X) terhadap 

produksi susu (Y)  

a dan b dapat dihitung dengan rumus : 

                                     

                

 

 

 

Y1 = a + bX1 

Y2 = a + bX2 
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3.6 Batasan Istilah 

Sapi Peranakan Friesian Holstei                : Persilangan antara 

sapi lokal dengan 

sapi perah Fries 

Holland (FH) 

Body Condition Score                      : Merupakan Metode 

untuk memberi nilai 

kondisi tubuh     

ternak baik secara 

visual maupun 

dengan perabaan   

terhadap lemak 

tubuh. 

Produksi Susu                            : adalah susu yang   

dihasilkan sapi   

perah selama proses 

pemerahan. 

  Panjang Laktasi                                 : Masa sapi sedang     

menghasilkan susu 

yakni selama 10 

bulan atau ideal 305 

hari (Selly,2010).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Lokasi Penelitian 

 Lokasi geografis Kabupaten Banyuwangi berada pada 

7,43° – 8,46° LS dan 113,53° – 114,38° BT, Banyuwangi 

adalah kabupaten bagian dari Provinsi Jawa Timur, kabupaten 

ini terletak dibagian paling timur dari Pulau Jawa. 

Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di 

utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan serta 

Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di bagian 

barat. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten dengan 

wilayah paling luas di Jawa timur dan juga paling luas di 

Pulau Jawa, dengan luas Kabupaten Banyuwangi mencapai 

5.782,50 km². Banyuwangi secara administrasi dibagi menjadi 

24 kecamatan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 

2015). Kabupaten Banyuwangi berada diketinggian wilayah 

pada kisaran 0-3000 meter dpl yang mencakup dataran rendah 

hingga pegunungan. 

Banyuwangi masih merupakan daerah kawasan hutan, 

karena luas wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih 

banyak kalau dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Area 

kawasan hutan mencapai 183.396,34 hektar atau sekitar 

31,62%; daerah persawahan sekitar 66.152 hektar atau 

11,44%; perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 hektar atau 

14,21%; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah 

permukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 hektar atau 

22,04% . Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk 

Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, 

seperti jalan, ladang dan lain-lainnya. Selain penggunaan luas 

daerah yang demikian itu, daerah ini juga memiliki panjang 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Situbondo
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Bali
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso
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garis pantai sekitar 175,8 km, serta jumlah pulau ada 13 buah. 

Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar 

bagi kemajuan ekonomi penduduk Kabupaten Banyuwangi. 

Kondisi geografis Kecamatan Kalibaru berada di 

bagian barat dari Kabupaten Banyuwangi. Di sebelah utara 

dan barat berbatasan dengan Kabupaten Jember, sebelah 

selatan berbatasan dengan Kecamatan Pesanggaran dan bagian 

timur berbatasan dengan Kecamatan Glenmore. Kalibaru 

berada pada ketinggian 428 meter dpl, daerah Kalibaru 

mempunyai iklim yang sejuk dan dingin dibanding dengan 

wilayah Banyuwangi lainnya. Keadaan iklimnya tidak 

berbeda jauh dengan wilayah lain di Indonesia yang 

mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan kemarau. 

 

4.2 Perkandangan dan Sanitasi 

 Kandang peternakan sapi perah di Agroresort Margo 

Utomo masih berada di lingkungan dalam bukan berada diluar 

lingkungan Margo Utomo. Letaknya tepat disamping restoran 

dan berada tidak jauh dengan bangunan utama di Margo 

Utomo. Suasana disekitar kandang peternakan sapi perah 

masih dalam kondisi yang nyaman dan sejuk sesuai dengan 

kriteria bagi kandang sapi perah yaitu sejuk dan masih dalam 

kondisi yang dingin. Rusadi, dkk (2015) menjelaskan bahwa 

faktor genetik berpengaruh 30% pada produksi sedangkan 

faktor lingkungan berpengaruh sebesar 70%. Faktor 

lingkungan yang paling berpengaruh yaitu manajemen 

pemeliharaan, pakan, temperatur, kesehatan dan manajemen 

reproduksi. 

Sistem perkandangan menggunakan atap yang 

berjenis gable, dan bahan yang digunakan sebagai atap 

kandang adalah bahan dari genting. Alas kandang terbuat dari 
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cor semen dan ditambah alas dengan bahan karet dengan 

kemiringan alas kandang sekitar 3 derajat, alas kandang 

dimiringkan dengan tujuan agar kotoran lebih mudah 

dibersihkan dan urine mudah untuk keluar dari kandang. Arah 

kandang adalah membujur dari arah timur ke barat, arah 

kandang dipilih karena untuk mendapatkan sinar matahari 

yang cukup dan juga sirkulasi udara yang baik guna 

memaksimalkan produktivitas dari sapi perah. Pasaribu dan 

Idris (2015) Kandang merupakan bagian yang penting yang 

harus ada dalam suatu peternakan terutama dalam peternakan 

sapi perah. Selain kandang berfungsi sebagai pelindung dan 

tempat beristirahat/berbaring bagi ternak sapi juga 

memudahkan dalam pemeliharaan/pengelolaannya. 

 Kandang yang ada dibagi menjadi dua bagian 

kandang, kandang yang pertama adalah kandang khusus bagi 

sapi yang sedang laktasi dan yang sedang berproduksi, sedang 

untuk kandang kedua adalah kandang yang ditempati oleh sapi 

dara dan pedet. Kedua kandang ini letaknya bersebelahan dan 

hanya berjarak 5 meter. Didalam kandang terdapat tempat 

makan dan minum, untuk tempat makan disediakan tempat 

yang posisinya sama dengan kaki dari sapi, jadi pada saat sapi 

makan akan menunduk. Fungsi dari menunduknya kepala sapi 

ini agar saliva keluar dan membantu pada proses pencernaan 

dari sapi. Tempat minum sendiri sudah menggunakan tempat 

minum yang otomatis, jadi pada saat air yang ada di tempat 

minum sudah habis maka akan secara otomatis mengisi 

sendiri, namun tetap dikontrol oleh anak kandang. 

 

4.3 Pengaruh BCS Terhadap Produksi Susu 

BCS sangat penting dalam menunjang produksi susu 

sapi perah. Kondisi tubuh menggambarkan cadangan lemak 
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pada sapi perah sebagai cadangan energi untuk 

mengoptimalkan produktivitasnya terutama selama 

pertumbuhan fetus dan produksi susu. BCS dilokasi penelitian 

dikelompokan menjadi enam kelompok yaitu mulai yang 

terendah BCS (2; 2,5; 3; 3,5; 4; dan 4,5). Kondisi tubuh dapat 

menggambarkan produktivitas ternak selama pertumbuhan 

dan memproduksi susu. Setyaningsih (2009) secara eksterior 

sifat-sifat fisik pada bagian tertentu yang dimiliki seekor sapi 

perah menentukan tipe perah. Tipe perah yang baik 

menentukan kapasitas produksi yang dihasilkan. Saputra 

dkk.,(2013) menyatakan bahwa ukuran tubuh suatu ternak 

dapat mempengaruhi tinggi rendahnya produksi susu, jadi 

semakin besar ukuran tubuh ternak maka produksi susunya 

juga akan tinggi. 

 Nilai BCS dengan produksi susu sangat berhubungan, 

dapat dilihat pada Gambar 3,  dimana pada saat laktasi awal 

nilai BCS sapi perah 3,0 seiring berjalannya waktu produksi 

susu akan mengalami peningkatan hingga mencapai puncak 

produksi. Selama peningkatan produksi susu sapi perah 

diperhatikan kualitas dan kuantitas pakannya, maka nilai BCS 

akan tetap terjaga dalam nilai ideal. Karena kebutuhan pokok 

ternak terpenuhi dan produksi susu akan optimal.  
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Tabel 2. Produksi susu sapi perah PFH pada berbagai 

kelompok BCS 

BCS Jumlah 

Sampel 

(n) 

Presentase 

(%) 

Rataan Produksi Susu 

(liter/ekor/hari) 

2 3 6% 17 ± 2.03 

2,5 17 34% 15,79 ± 2.38 

3 19 38% 20,81 ± 2.35 

3,5 7 14% 22,57 ± 3.23 

4 3 6% 26,47 ± 4.15 

4,5 1 2% 19,2 ± 0 

Jumlah 50 100%  

 

Pemberian pakan di lokasi penelitian sudah baik, 

tercermin pada nilai BCS sapi perah yang diamati, karena 

BCS merupakan bentuk visualisasi dari manajemen pakan 

yang diberikan. Susilorini dkk., (2014) BCS mencerminkan 

status gizi, kondisi dan cadangan energi fisiologis internal 

dalam tubuh ternak. Pada tabel 2 menunjukan bahwa nilai 

BCS di lokasi penelitian masuk dalam kategori nilai BCS 

ideal karena sesuai dengan pernyataan Klopcic (2011) nilai 

BCS minimal untuk sapi laktasi adalah 2 agar sapi perah tetap 

dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok dan memproduksi 

susu.  

 Tabel 2 menunjukan bahwa nilai rataan produksi susu 

terendah terdapat pada kelompok BCS 2,5 dengan rataan 

produksi susu 15,97 liter ekor/hari. Sedangkan rataan produksi 

susu tertinggi terdapat pada BCS 4 dengan rataan produksi 
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susu 26,47 liter ekor/hari. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

BCS berhubungan dengan produksi susu sapi perah PFH. Hal 

tersebut diperkuat oleh penelitian Susilorini dkk (2014) 

menyatakan bahwa BCS adalah indikator sederhana dan 

akurat untuk memprediksi kemampuan ternak untuk 

memproduksi susu selama periode laktasi. Perubahan nilai 

BCS dapat digunakan untuk menilai tingkatan perubahan 

simpanan cadangan lemak tubuh dan sebagai indikator 

keseimbangan energi. 

 Data produksi susu pada Tabel 2 menunjukan rataan 

produksi susu terendah terdapat pada kelompok BCS 2,5 

dengan rataan produksi susu 15,97 liter/ekor/hari. Sedangkan 

kelompok BCS 2 rataan produksi susu lebih tinggi yaitu 

sebesar 17 liter/ekor/hari. Hal ini disebabkan karena pada 

kelompok BCS 2,5 sebesar 28% ternak sapi perah memasuki 

akhir laktasi. Periode ini produksi susu secara kontinyu 

mengalami penurunan dan akan memasuki masa kering. Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan (Siregar, 2003) setelah 

mencapai puncak produksi, produksi susu harian akan 

mengalami penurunan rata-rata 2,5% perminggu. Lama 

diperah atau lama laktasi yang paling ideal adalah 305 hari 

atau sekitar 10 bulan. Kellog (2010) ternak sapi tidak mampu 

mencukupi konsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan 

energi mereka pada awal laktasi, lapisan lemak pada BCS 

diperlukan untuk memungkinkan mereka memobilisasi energi 

untuk produksi susu yang tinggi pada awal laktasi. Singh et al, 

(2014) produksi susu sapi perah memiliki korelasi sangat erat 

dengan BCS, dimana produksi susu terendah diperoleh pada 

sapi dengan nilai BCS terendah dan produksi susu tertinggi 

diperoleh dari sapi dengan dengan nilai BCS tinggi.  
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Gambar 7. Gambar BCS dan rata-rata produksi susu sapi 

perah di Margo Utomo Agro & Resort.  

Dari data Gambar 7 rataan produksi dapat diketahui 

bahwa kelompok data BCS 2 memiliki produksi susu 17 liter 

ekor/hari, kelompok BCS 2,5 rataan produksi susu menurun 

15.79 liter ekor/hari, kelompok BCS 3 rataan produksi susu 

naik sebesar 20.81 liter ekor/hari, kelompok BCS 3,5 rataan 

produksi susu 22,57 liter ekor/hari, kelompok BCS 4 rataan 

produksi susu 26.47 liter ekor/hari, kelompok BCS 4 produksi 

susu menurun 19,2 liter ekor/hari. Dapat disimpulkan bahwa 

produksi terendah berada pada kelompok BCS 2,5 dengan 

rataan produksi susu 15,79 liter ekor/hari dan rataan produksi 

susu tertinggi berada pada kelompok BCS 4 dengan produksi 

susu 26.47 liter ekor/hari. (Klopcic et al., 2011) menjelaskan 

bahwa pada awal laktasi sapi perah juga harus diperhatikan 

kualitas dan kuantitas pakannya, maka nilai BCS akan tetap 

terjaga dalam nilai ideal, karena kebutuhan pokok ternak telah 
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terpenuhi dan sapi perah mampu memproduksi susu secara 

optimal. Sebaliknya, apabila kebutuhan pokok belum 

terpenuhi maka nilai BCS sapi perah akan menurun dibawah 

nilai ideal yang disarankan dan akan berpengaruh pada 

produksi susu yang tidak dapat berproduksi secara optimal. 

Susilorini dkk., (2014) BCS merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingakt produksi susu sapi perah. Semakin 

ideal atau tepat nilai BCS sapi perah pada tiap periode 

hidupnya akan berpengaruh terhadap produksi susu. 

 

4.4. Hasil Analisis Regresi Produksi Susu 

 Hubungan produksi antara BCS (x) dengan produksi 

susu (y) memiliki persamaan regresi produksi susu Y = 

4.994+4.794X artinya setiap peningkatan skor BCS sebesar 1 

poin maka produksi susu sapi meningkat sebesar 4,99 

liter/hari dan pengaruh BCS sangat signifikan terhadap 

produksi susu (P<0,01). Berdasarkan hasil analisis statistik 

dapat dilihat pada lampiran 3 diperoleh nilai R2 terhadap 

produksi susu sebesar 44.11%. Hasil tersebut menjelaskan 

kontribusi dari BCS dalam  mempengaruhi variabel produksi 

susu adalah sebesar 44.11 %, sedangkan 55.89 % lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lainnya seperti sifat genetic yang 

diturunkan dari tetua, manajemen peternakan seperti kualitas 

dan kuantitas pakan yang diberikan dengan tepat, . Oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

nyata BCS terhadap produksi susu. Berikut adalah grafik 

diagram scatter hubungan antara BCS dan produksi susu: 
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Gambar 8. Hubungan BCS dan produksi susu di Margo 

Utomo Agro & Resort. 

 Dari Gambar di atas sudah terlihat bahwa peningkatan 

skor BCS diikuti oleh peningkatan produksi susu. Pada score 

BCS 2,5 terdapat rata-rata produksi yang paling rendah 

sekaligus yang tertingi yaitu 10,1 (liter/ekor/hari) dan 

31,2(liter/ekor/hari). Sedangkan pada score BCS tertinggi 

yaitu 4,5, rata-rata produksi susu yang diperoleh di bawah 20 

(liter/ekor/hari). Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

Susilorini dkk., (2014) bahwa BCS adalah indikator sederhana 

dan akurat untuk memprediksi kemampuan ternak untuk 

memproduksi susu selama periode laktasi. Ditambahkan oleh 

Klopcic (2011) pada saat awal laktasi produksi susu sapi 

perah sangat tinggi hingga mencapai puncak dan berbanding 

terbalik dengan nilai BCS yang semakin rendah. Hal ini 

dikarenakan pada awal laktasi sapi membutuhkan energi yang 

jauh lebih banyak untuk memproduksi susu hingga puncak 
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laktasi, sehingga sapi akan merombak cadangan energi 

tubuhnya. Nilai BCS minimal untuk sapi laktasi adalah 2 agar 

tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok dan 

memproduksi susu. 

 

4.5 Pengaruh BCS Terhadap Panjang Laktasi  

  Produksi susu akan meningkat dengan cepat sampai 

mencapai puncak produksi pada 35-50 hari setelah 

melahirkan. Setelah mencapai puncak produksi, produksi susu 

harian akan mengalami penurunan rata-rata 2,5% perminggu. 

Lama diperah atau lama laktasi yang paling ideal adalah 305 

hari atau sekitar 10 bulan. Selama laktasi, kesehatan dan 

kebersihan sapi perah harus dijaga dengan baik. Pencegahan 

terhadap berbagai penyakit terutama mastitis harus benar-

benar mendapat perhatian khusus (Siregar, 2003).  

 

Tabel 3. Panjang laktasi sapi perah PFH pada berbagai 

kelompok BCS. 

BCS Jumlah 

Sampel (n) 

Presentase 

(%) 

Rataan Panjang 

Laktasi (hari) 

2 3 6% 307 ± 1.52 

2,5 17 34% 315 ± 4.19 

3 19 38% 338 ± 19.06 

3,5 7 14% 360 ± 27.40 

4 3 6% 359 ± 29.14 

4,5 1 2% 385 ± 0 

        

Jumlah 

50 100%   

Rata-rata            344 
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Pada Tabel 3 menunjukan bahwa panjang laktasi 

meningkat seiring dengan bertambahnya skor ukuran tubuh. 

BCS 3 adalah skor ukuran tubuh ideal untuk masa laktasi sapi 

perah, panjang laktasi ideal adalah 305 hari atau 10 bulan 

sedangkan pada tabel 3 yang mendekati angka panjang laktasi 

ideal adalah kelompok BCS 2. Hal tersebut bisa disebabkan 

oleh mutu genetik yang dicerminkan dari keunggulan genetik 

tetua (Gumelar dan Aryanto, 2011), sanitasi kandang dan 

kandungan nutrisi dan kualitas pakan yang diberikan. 

 Hasil analisis statistik pada Lampiran 4 pengaruh 

antara BCS dengan panjang laktasi di lokasi penelitian margo 

utomo diperoleh persamaan regresi Y =233.5+34.34X artinya 

peningkatan skor BCS diikuti oleh peningkatan panjang 

laktasi. R2 sebesar 53.87% hasil tersebut menjelaskan  

kontribusi dari BCS dalam  mempengaruhi variabel panjang 

laktasi adalah sebesar 53.87 %, sedangkan 46.13 % lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lainnya contoh sifat genetic yang 

diturunkan dari tetua, manajemen peternak seperti kualitas dan 

kuantitas pakan yang diberikan dengan tepat. Apabila 

dipetakan dalam grafik regresi BCS terhadap panjang laktasi 

seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar 9. Rata-rata hubungan BCS dan panjang laktasi sapi 

perah. 

Pada Gambar diatas sudah terlihat bahwa peningkatan 

skor BCS (X) diikuti oleh peningkatan panjang laktasi (Y). 

Pada kelompok BCS 2,5 terdapat rata-rata panjang laktasi 

yang terendah yaitu 306 hari dan pada kelompok BCS 4,5 

terdapat panjang laktasi tertinggi yaitu 385 hari. Berdasarkan 

periode laktasi dan periode kering seluruh periode laktasi pada 

sapi dewasa menunjukkan bahwa rataan BCS sapi dewasa 

menurun mulai dari bulan laktasi ke-1 sampai bulan laktasi 

ke-3, kemudian rataan BCS meningkat sampai dengan bulan 

laktasi ke->10 dan rataan BCS sedikit menurun saat periode 

kering. Hal ini menunjukkan bahwa sapi periode laktasi 

menggunakan cadangan lemak tubuh sebagai energi untuk 

produksi susu sepanjang laktasi. Hal ini sesuai dengan Taylor 

dan Field (2004) setelah beranak sapi perah akan mengalami 

kesulitan menyediakan nutrisi untuk produksi susu karena 

konsumsi pakan terbatas, sehingga cadangan lemak tubuh 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Rataan BCS saat 
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periode kering sedikit menurun menunjukkan bahwa 

manajemen pemeliharaan sapi perah dalam pemulihan kondisi 

tubuh saat periode kering kurang diperhatikan peternak. BCS 

sepanjang laktasi minimum dan maksimum masing-masing 

adalah 2,00 dan 3,75 sedangkan BCS periode kering minimum 

dan maksimum masing-masing adalah 2,25 dan 3,75. Mao, 

dkk., (2004) BCS berubah selama laktasi mengakibatkan 

perubahan keseimbangan energi. Oleh karena itu, BCS dapat 

digunakan untuk memonitoring sejumlah cadangan lemak 

tubuh selanjutnya dapat dipakai untuk menduga keseimbangan 

energi sapi laktasi. 

 

Panjang laktasi ideal adalah 10 bulan atau 306 hari, 

apabila panjang laktasi lebih lama dengan panjang laktasi 

yang ideal akan mengubah Calving Interval semakin lama dan 

pemanenan pedet tidak tercapai pada bulan ke 12 atau bulan 

ke 13, untuk itu BCS sapi laktasi hendaknya dipertahankan 

pada skor 3. 

 

 

 



46 
 

Gambar 10. Rata-rata panjang laktasi setiap BCS 

 Dari Gambar 10 dapat diketahui kelompok BCS 2 

merupakan panjang laktasi yang paling rendah yaitu 307 hari 

dan yang laktasi yang paling panjang berada pada kelompok 

BCS 4.5 yaitu 485 hari, data statistik dapat dilihat pada 

Lampiran 7. Dari sejak melahirkan, produksi susu akan 

meningkat dengan cepat sampai mencapai puncak produksi 

pada 35-50 hari setelah melahirkan. umumnya sapi induk 

secara normal menjalani lama laktasi sekitar 305 hari dengan 

masa kering 60 hari. Akan tetapi, pada kenyataannya lama 

laktasi sapi betina bervariasi antara 270 - 400 hari (Blakely 

dan Bade,1994). Periode kering berguna untuk memperbaiki 

kondisi tubuh sapi induk setelah nutrisi dipakai selama 

menghasilkan susu, memperbaharui sistem kelenjar ambing 

dan stimulasi sel-sel ambing untuk persiapan laktasi 

berikutnya (Anggraeni, 2006). 
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 Hal ini menunjukan bahwa sapi periode laktasi akan 

mengalami kesulitan pengembalian kondisi tubuh saat periode 

kering. BCS ideal saat periode kering adalah 3,50. Saat 100 

hari terakhir masa laktasi merupakan periode kritis untuk 

mengatur kondisi tubuh. Energi berlebih saat periode kering 

penting untuk mengembalikan kondisi tubuh dan bobot badan 

yang hilang selama laktasi. Kondisi tubuh saat periode kering 

memerlukan waktu untuk penyesuaian, ketika BCS kurang 

optimal maka pemberian pakan berenergi tinggi harus 

ditingkatkan selama pertengahan sampai akhir laktasi 

(Stevenson, 2001). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1.  BCS berpengaruh positif terhadap produksi susu pada 

sapi perah PFH periode laktasi 

       2. BCS berpengaruh positif panjang laktasi, setiap 

peningkatan skor BCS diikuti peningkatan panjang 

laktasi. 

 

5.2 Saran 

       1.  Peternak harus mengkondisikan bentuk ukuran tubuh 

ternak agar tetap ideal pada setiap  tahapan laktasi 

guna untuk menghasilkan produksi maksimal. Apabila 

proporsi tubuh ternak tidak tercapai pada BCS ideal 3 

maka produksi susu tidak maksimal. 

       2. Panjang laktasi ideal 10 bulan atau 305 hari, hendaknya 

dilakukan evaluasi secara bertahap guna untuk   

 memaksimalkan produksi susu dan kontribusi BCS 

dalam mempengaruhi variabel panjang laktasi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Body Condition Score (BCS), Rata-rata 

Produksi susu (liter/ekor/hari), Panjang Laktasi 

dan Tanggal Beranak. 

No Nama 

Sapi 

BCS 
Rata-rata 

produksi susu 

(liter/ekor/hari) 

Panjang 

Laktasi Tgl Beranak 

1 43 2 17,4 322 29-Jun-15 

2 44 2.5 10,1 434 23-Jun-15 

3 45 3.5 20,2 367 12-Jun-15 

4 253 2.5 14 419 11-Sep-15 

5 427 3.5 29,7 307 26 okt15 

6 428 3.5 15,2 314 22-Jun-15 

7 430 3 16,2 321 3-Jun-15 

8 437 3.5 20,5 309 10 okt15 

9 438 3 20,4 318 23 okt15 

10 533 2 14,8 372 5-Jun-15 

11 543 2.5 15,4 328 9-Jun-15 

12 610 3 15,1 322 7 okt15 
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LANJUTAN LAMPIRAN 1. 

No Nama Sapi BCS 
Rata-rata 

produksi susu 

(liter/ekor/hari) 

Panjang 

Laktasi Tgl Beranak 

13 851 2.5 21 312 8 okt15 

14 854 2.5 17,7 341 8 okt15 

15 902 2.5 20 315 10-Jan-16 

16 903 2 18,8 338 22-Sep-15 

17 905 2.5 18,6 329 14-Nov-15 

18 906 3 22,9 314 16 des 15 

19 1543 3 20,9 325 9-Jun-15 

20 1544 2.5 15 376 13-Jun-15 

21 1545 3 17,9 374 7-Jun-15 

22 1553 2.5 14,8 389 12-Jun-15 

23 1554 3.5 22,4 314 5-Jun-15 

24 Asoka 3 20,8 321 6-Jan-16 

25 Bougenvile 3 24,8 310 16-Mar-16 

26 Delia 3.5 23,4 311 4-Jan-16 
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LANJUTAN LAMPIRAN 1. 

No Nama 

Sapi 

BCS 
Rata-rata 

produksi susu 

(liter/ekor/hari) 

Panjang 

Laktasi Tgl Beranak 

27 Dewi 3 13,3 334 10-Nov-15 

28 Elly 3 15,2 330 21-Apr-15 

29 Fida 2.5 15 338 23-Apr-16 

30 Jupe 2.5 15 342 5-Apr-16 

31 Kenanga 2.5 14,6 355 29-Mar-16 

32 Lesti 3 12 421 18-Jan-15 

33 Lintang 3 25,1 317 16-Jan-16 

34 Mawar 2.5 16,3 320 13-Mar-16 

35 Memes 3 20,5 319 8-Jul-15 

36 MJU 02 4 15,2 326 25-Des-15 

37 MJU 10 2.5 20,2 312 6-Feb-15 

38 MJU 19 3 15 314 7-Agu-15 

39 MJU 20 2.5 15 319 6-Agu-15 

40 MJU 32 3 20,5 307 16-Jan-15 
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LANJUTAN LAMPIRAN 1. 

No Nama 

Sapi 

BCS 
Rata-rata 

produksi susu 

(liter/ekor/hari) 

Panjang 

Laktasi Tgl Beranak 

41 MJU 34 4 16,5 311 14-April-15 

42 MJU 36 4 19,8 322 3-Mar-15 

43 Rika 2.5 15,1 309 13-Apr-15 

44 Rina 3 16,5 330 6-Jan-15 

45 Rita 3 12,9 382 6-Jan-15 

46 Ririn 3 16,2 412 11-Jan-15 

47 W 01 4.5 19,2 325 5-Mei-15 

48 W 02 3.5 21,5 319 1-Agu-15 

49 Sasa 2.5 31,2 306 10-Jan-16 

50 Yeni 3 19 407 2-Mei-15 
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  Lampiran 2. Hasil Analisis Regresi BCS Terhadap   

Produksi Susu 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber 
Keragaman Db JK KT F hitung Prob F tabel 

Regresi 1 349,355 349,355 37,88 0,00 4,043 

Residual 48 442,645 9,222       

Total 49 792,001         

Variabel Koefisien Std Error t hit Prob t tabel 

Konstanta 4,794         

BCS 4,995 0,811 6,155 0,00 2,011 

Variabel 

Terikat 

F hitung Sig Uji 

F 

F(0.05,1,48) R2 

Produksi 

Susu 

37,88 0,000 4,043 44,11% 
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Lampiran 3. Hasil Perhitungan Analisis Data Hubungan 

Antara BCS dengan Produksi Susu 

Menggunakan Software  SPSS 

 

Model Summary 

Mode R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the estimate 

1 .664a .441 .429 3,03674 

a. Predictors: (Constant), BCS 
 

ANOVAb 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 
Residual 

Total 

349,355 
442,645 
792,001 

1 
48 
49 

349,355 
9,222 

37,884 .000a 

a. Predictors: (Constant), BCS 
b. Dependent Variable: Produksi susu 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
  

B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 
BCS 

4,794 
4,995 

2,416 
.811 

.664 1,984 
6,155 

.053 

.000 

a. Dependent Variable: Produksisusu 
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 Lampiran 4. Data Pengelompokan Produksi Susu 

per BCS 

BCS 2 2.5 3 3.5 4 4.5 

Produksi Susu 17,4 10,1 20,5 20,2 23,4 19,2 

  14,8 14 20,4 29,7 31,2   

  18,8 15,4 15,1 21,9 24,8   

    15,2 22,9 20,6     

    17,7 21 22,4     

    20 22 21,7     

    18,6 20,8 21,5     

    15 19,8       

    14,8 21,3       

    15 21,9       

    15 22,4       

    14,6 25,1       

    16,3 20,5       

    20,2 15       

    15 20,5       

    15,1 21,9       

    16,5 21       

      20,9       

      22,3       

Jumlah 51 268,5 395,3 158 79,4 19,2 

Rata-rata 17 15,79 20,81 22,57 26,47 19,2 
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Lampiran 5. Hasil Analisis Regresi BCS Terhadap 

Panjang Laktasi 

 

 

 

Variabel 

Terikat 

F hitung Sig Uji F F(0.05,1,48) R2 

Panjang 

Laktasi 

56,058 0,000 4,043 53,87% 

 

 

 

 

Sumber 
Keragaman 

Db JK KT F hitung Prob F tabel 

Regresi 1 16524,007 16524,007 56,058 0,00 4,043 

Residual 48 14148,713 294,765       

Total 49 30672,720         

Variabel Koefisien Std Error t hit Prob t tabel 

Konstanta 233,517         

BCS 34,349 4,59 7,49 0,00 2,011 
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Lampiran 6.Hasil Perhitungan Analisis Data 

Hubungan Antara BCS dengan 

PanjangLaktasi Menggunakan Software 

SPSS 

Model Summary 

Mode R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the estimate 

1 .734a .539 .529 17,16872 

a. Predictors: (Constant), BCS 
 

ANOVAb 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Regression 
Residual 

Total 

16524,007 
14148,713 
30672,720 

1 
48 
49 

16524,007 
294,765 

56,058 .000a 

c. Predictors: (Constant), BCS 
d. Dependent Variable: Panjang laktasi 
 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

  

B Std. 

Error 

Beta t Sig. 

(Constant) 
BCS 

233,517 
34,349 

13,660 
4,588 

.734 17,096 
7,487 

.000 

.000 

b. Dependent Variable: Panjang laktasi 
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Lampiran 7. Data Pengelompokan Panjang Laktasi 

per BCS 

BCS 2 2.5 3 3.5 4 4.5 

Panjang 
Laktasi 

306 310 320 309 326 385 

307 311 321 338 372   

309 311 321 367 380   

  312 322 369     

  312 322 374     

  314 325 376     

  314 328 389     

  314 329       

  314 330       

  315 330       

  317 334       

  318 338       

  319 341       

  319 342       

  319 355       

  322 356       

  325 363       

    376       

    382       

Jumlah 922 5366 6435 2522 1078 385 

Rata-rata 307,3333 315,65 338,68 360,29 359,33 385 
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