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BABI 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sapi perah sudah sejak lama menjadi komoditas utama 

sebagai penghasil susu dibandingkan dengan ternak lain 

bangsa sapi perah yang paling banyak dikembangkan di 

Indonesia adalah sapi perah Friesian-Holstein (FH). Sapi 

perah FH yang di kembangkan di Indonesia biasanya 

merupakan sapi yang diimpor dari negara sub tropis seperti 

Australia. Bangsa sapi perah ini dipelihara karena kemampuan 

produksi susunya yang tinggi diantara bangsa sapi perah yang 

ada, selain itu bangsa sapi perah FH memiliki daya adaptasi 

yang dapat menyesuaikan dengan iklim tropis. Dinas 

Peternakan Jawa Timur (2016) saat ini populasi ternak sapi 

perah di Jawa Timur mencapai 255.947 ekor pada tahun 2015. 

Atabany, Purwanto, Toharmat dan Anggraeni (2011) sapi FH 

mempunyai masa laktasi panjang dan produksi susu yang 

tinggi dengan puncak produksi susu dan persistensi produksi 

susu yang baik. 

Susu merupakan salah satu komoditi hasil produksi sapi 

perah yang menjadi bahan pangan sumber protein hewani. 

Susu adalah cairan putih yang disekresikan kelenjar ambing 

mamalia betina dalam hal ini adalah ternak induk sapi perah. 

Kota Kediri merupakan wilayah Provinsi Jawa Timur 

merupakan kota terbesar ketiga setelah Surabaya dan Malang 

yang mempunyai potensi produksi susu tinggi, menurut data 

Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Kediri tahun 2014 

produksi susu mencapai 12.172.927 liter dengan standar gizi 

konsumsi 7,2 liter/kap/th (Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kediri, 2015). 
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Performan berarti kemampuan pada sapi perah PFH 

yang bertujuan untuk memproduksi susu. Secara keseluruhan, 

sosok bibit sapi perah harus proporsional, tidak kurus dan 

tidak terlalu gemuk, kaki berdiri tegak dan jarak antara kaki 

kanan dan kaki kiri cukup lebar (baik kaki depan maupun 

belakang), serta bulu mengkilat. Nugraha, Maylinda dan 

Nasich (2015) performan sapi merupakan penampilan yang 

nampak diukur dari konformasi tubuh yang ideal 

mendifinisikan jenis bangsanya dan bagus ukuran tubuhnya. 

SNI (2012) parameter performa penampilan ternak perah yang 

baik harus memenuhi syarat minimum berikut; Umur ternak 

(15 bulan), tinggi pundak (115cm), berat badan (300kg), 

lingkar dada (155cm), warna rambut sesuai karakteristik sapi 

perah (hitam putih / merah putih), Ambing (Simetris, pertautan 

luas dan kuat, bentuk tidak menggantung, jumlah puting 4, 

berbentuk normal), tidak bertanduk (Dehorning) dan bukan 

kelahiran kembar (Free martin).  

Kemampuan produktifitas individu ternak ditentukan 

oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik 

adalah kemampuan sedangkan faktor lingkungan merupakan 

kesempatan yang dimiliki ternak. Performan individu ternak 

dapat dibedakan atas dasar performan yang bersifat kualitatif 

dan kuantitatif. Sifat kuantitatif merupakan sifat yang dapat 

diukur seperti tinggi pundak, panjang badan dan lingkar dada. 

Permadi dan Aryanto (2011) menyatakan potensi sapi perah 

keturunan Fries Holland (FH) dapat dimaksimumkan dengan 

mengidentifikasi berbagai sifat kuantitatif dan kualitatif. Sifat 

kuantitatif adalah beberapa ukuran tubuh ternak yang erat 

kaitannya dengan kemampuan produksi. BCS merupakan 

metode penilaian subjektif secara visual dan perabaan 

bertujuan untuk mengetahui pencapaian standar kecukupan 
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cadangan lemak tubuh dan mengukur sejumlah energi 

metabolik yang disimpan sebagai lemak subkutan yang akan 

mempengaruhi dalam penampilan produksi susu.  

Statistik vital adalah metode pengukuran bagian-bagian 

tubuh ternak seperti lingakar dada, tinggi badan dan panjang 

badan untuk mengetahui apakah ternak tersebut memiliki 

bentuk tubuh yang normal. Ukuran statistik vital dapat 

dijadikan pedoman dalam memilih seekor ternak. BCS dan 

statistik vital diduga berhubungan dengan performan produksi 

susu sapi perah. Loker (2010) BCS metode penilaian energi 

(perlemakan) melalui pengamatan dan perabaan pada bagian 

tubuh ternak. Sulistyowati, Kadarsih, Sutarno dan 

Tampubolon (2010) BCS dan nilai statistik vital pada lingkar 

dada dan panjang tubuh ternak merupakan faktor yang 

berhubungan dengan produksi susu seekor ternak.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan 

antara BCS dan statistik vital (lingkar dada, panjang badan dan 

tinggi badan) terhadap produksi susu sapi PFH di Kediri 

meninjau keadaan lingkungan yang termasuk daerah dataran 

rendah dengan suhu berkisar 23
o
-31

o 
C. Yani dan Purwanto 

(2006) menyatakan bahwa suhu idela untuk sapi PFH berkisar 

antara 13
o
-25

o
 C. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah damalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hubungan antara BCS terhadap produksi 

susu sapi perah. 

2. Bagaimana hubungan antara statistik vital (lingkar 

dada, panjang badan dan tinggi badan) terhadap 

produksi susu sapi perah. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui hubungan antara BCS terhadap produksi 

susu sapi perah. 

2. Mengetahui hubungan antara statistik vital (lingkar 

dada, panjang badan dan tinggi badan) terhadap 

produksi susu sapi perah. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan dan 

menambah informasi mengenai produksi susu sapi perah 

ditinjau dari BCS dan statistik vital (lingkar dada, panjang 

badan dan tinggi badan). 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Kediri merupakan merupakan kota dengan luas wilayah 

64 km
2
 dan tinggi rata-rata 67 meter serta rentan suhu antara 

23
o
-31

o 
C. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kediri pada (2015) produksi susu mencapai 12,172,927 liter 

dengan surplus 756,485 liter. Hasil tersebut mengindikasikan 

adanya potensi sapi perah di wilayah tersebut. Sapi perah 

merupakan hewan ternak dengan susu sebagai hasil produksi 

utamanya. Bangsa sapi perah PFH adalah jenis ternak perah 

yang banyak dibudidayakan karena mempunyai produksi susu 

yang tinggi.  

Produksi seekor ternak perah dapat dilihat melalui 

penampilannya dengan menggunakan BCS dan statistik vital. 

Kedua metode tersebut selanjutnya dapat digunkan sebagai 

tolak ukur dalam memilih sapi perah sehigga mendapatkan 

sapi perah dengan performan produksi yang baik. Antartika, 

Surjowardojo dan Sarwiyono (2014) BCS merupakan salah 
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satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat produksi susu 

sapi perah, semakin ideal atau tepat nilai BCS sapi perah pada 

tiap periode hidupnya akan berpengaruh terhadap produksi 

susu sapi perah. Utomo, Maranti dan Inta (2010) 

menambahkan kemampuan sapi perah dalam menampilkan 

produksi susu tergantung pada faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal yaitu bangsa dan besarnya tubuh sapi, 

sedangkan faktor eksternal yaitu pakan, ketinggian tempat, dan 

lama kering kandang. 
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Gambar 1. Kerangka pikir 

BCS merupakan 

metode penilaian 

energi (perlemakan) 

melalui pengamatan 

dan perabaan pada 

bagian tubuh ternak 

(Loker, 2010). 

Produksi 

Susu 

Potensi sapi perah 

Statistik vital 

merupakan 

ukuran dimensi 

tubuh seekor 

ternak (Nugraha, 

dkk., 2015) 

Ukuran ideal statistik vital 

sapi perah SNI (2012); 

(Sudrajad dan Subiharta, 

2014). 

Tinggi Badan = 115 cm 

Lingkar Dada = 155 cm 

 Panjang Badan = 123 cm 

SNI (2014) BCS 

sapi perah laktasi 

tidak kurang dari 

2,75 dan tidak lebih 

dari 3,50. 
 

Sapi perah 

Kota Kediri 

Sapi PFH 

Performan 

Produksi 

Suhu rata-rata wilayah 

Kediri berkisar 23
o
-31

o 
C 

namun produksi susu sapi 

PFH mencapai 12,172,927 

liter (Dinas Peternakan dan 

Perikanan, 2015). Suhu 

ideal sapi PFH sendiri 

berkisar 13
o
-25

o
 C (Yani 

dan Purwanto, 2006). 
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1.6 Hipotesis 

Terdapat korelasi positif antara Body Condition Score 

dan statistik vital (lingkar dada, panjang badan dan tinggi 

badan) dengan produksi susu sapi perah PFH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


