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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Perah Peranakan Frisien Holstein (PFH) 

Menurut Sudono, Rosdiana dan Setiawan (2003) Sapi perah Friesian Holstein (FH) 

merupakan bangsa sapi perah yang berasal dari Eropa (Belanda). Sapi perah ini memiliki 

produksi susu paling tinggi dibandingkan sapi perah lainnya di daerah tropis dan subtropis. 

Praharani (2008) menyatakan sapi perah FH memiliki kemampuan produksi dan reproduksi 

yang tinggi. Pada pemeliharaan di daerah temperate produksi susu sapi FH dapat mencapai 

lebih dari 7500 kg per laktasi. Di sisi lain pada pemeliharaan di daerah tropis, sapi FH akan 

mengalami cekaman lingkungan panas sehingga produktifitas dan reproduktifitasnya lebih 

rendah dan tidak dapat menampilkan potensi genetik yang sesungguhnya. Sapi perah FH ini 

menunjukkan penampilan produksi terbaik pada suhu 18ºC dengan kelembaban 55% (Berman, 

2005). Matondang, Talib dan Herawati (2012) menambahkan daerah tropis yang bersuhu 24-

30,5°C, dengan kelembaban  udara  61-84% dan kecepatan angin 0,0625-0,35 m/detik dapat 

dijadikan lokasi untuk mengembangbiakan sapi FH. Bangsa sapi perah di Indonesia pada 

umumnya adalah jenis bangsa sapi perah Peranakan Friesian Holstein (PFH) yang merupakan 

hasil persilangan antara sapi perah FH dengan sapi lokal, dengan tujuan pemeliharaan untuk 

mendapatkan produksi susu. Sapi perah FH memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya 

dengan sapi perah lainnya yaitu warna bulu hitam dengan bercak-bercak putih pada umumnya, 

namun juga ada yang berwarna coklat ataupun merah dengan bercak putih, bulu ujung ekor 

berwarna putih, bagian bawah dari kaki berwarna putih dan tanduk pendek mengarah ke depan 

(Makin, 2011). 

Karnaen dan Arifin (2009) menyatakan potensi produksi susu sapi FH dipengaruhi oleh 

faktor genetik, lingkungan serta interaksi antara genetik dan lingkungan. Nugroho, 

Surjowardojo dan Ihsan (2010) menambahkan faktor genetik yang berpengaruh adalah bangsa 

ternak, sedangkan faktor lingkungan antara lain pakan, iklim, ketinggian tempat, bobot badan, 

penyakit, kebuntingan, jarak beranak, bulan laktasi dan paritas. Produksi susu juga dapat 

dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan bulan laktasi. 

 

2.2 Produksi Susu  

Makin dan Suharwanto (2012) melaporkan bahwa produksi susu diartikan recording 

produksi susu sapi perah pada pemerahan pagi dan sore hari sebagai produksi susu harian 

(dalam kg) dan dicatat dalam satu laktasi (305 hari). Produksi susu merupakan hasil interaksi 

antara faktor-faktor genetik dan lingkungan. Kemampuan menghasilkan susu harus dipacu 

dengan keadaan lingkungan yang baik sehingga sapi perah dapat berproduksi mendekati 

kemampuan genetik di negara asalnya. Heriyatno (2009) menyatakan produksi susu sapi perah 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah pakan konsentrat, jumlah pakan hijauan dan 

masa laktasi sapi. Sapi perah idealnya beranak setiap tahun. Apabila sapi dikeringkan selama 

dua bulan, dengan demikian sapi perah akan menghasilkan susu selama 10 bulan atau setara 

305 hari dalam setahun. Masa laktasi yang 10 bulan dan lama kering yang 2 bulan, sehingga 

selang beranaknya adalah 12 bulan. Nilai ini adalah kondisi ideal pada pemeliharaan sapi perah 

(Makin dan Suharwanto, 2012). 
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2.3 Pencatatan (Recording) 

Salah satu syarat utama dalam perbaikan mutu genetik ternak yaitu adanya pencatatan 

(recording). Recording yang diperlukan adalah produksi susu yang diukur pada satu kali masa 

laktasi selama 305 hari dan dibutuhkan recording produksi susu harian untuk menggambarkan 

kemampuan daya produksi yang lebih tepat (Santoso dan Susanto, 2010). Disamping recording 

produksi susu, catatan-catatan lain yang perlu diperhatikan adalah identitas sapi, data 

reproduksi serta kesehatan ternak (Karnanen dan Arifin, 2009). Hal ini merupakan syarat dalam 

evaluasi genetik untuk menaksir nilai pemuliaan (Anggraeni, 2012). Menurut  Hilmia (2007) 

peternakan yang melakukan pencatatan sistem recording seperti produksi susu dan reprooduksi 

yang lengkap, maka data yang didapatkan relatif banyak, dan mudah dievaluasi, serta data 

relatif dapat dipercaya. Rahayu, Santosa dan Susanto (2013) menambahkan recording produksi 

susu yang tepat dan teliti yaitu dilakukan saat pemerahan untuk setiap ekor sapi pada pagi dan 

sore hari, dengan demikian apabila sapi tersebut masa laktasinya selama 305 hari, maka 

recording yang ada adalah 2 x 305 buah. Recording yang lengkap diharapkan dapat digunakan 

dalam seleksi ternak – ternak unggul di suatu peternakan. 

 

2.4 Lama laktasi 

Menurut Sudono dkk. (2003) masa laktasi adalah masa sapi yang sedang memproduksi 

susu selama 10 bulan setelah ternak melahirkan dan sebelum masa kering. Masa laktasi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik, pakan, iklim dan manajemen 

pemeliharaan. Tiap-tiap periode laktasi menunjukkan produksi susu yang berbeda dengan 

makin bertambahnya umur ternak (Soeharsono, 2008). Produksi susu naik dengan cepat sampai 

mencapai puncak produksi sesuai dengan potensi genetiknya dan berangsur angsur turun 

setelah mencapai puncak produksi. Puncak produksi susu dipengaruhi oleh kondisi tubuh sapi 

ketika melahirkan, penyakit dan pemberian pakan. Kondisi sapi yang baik setelah melahirkan 

dan pemberian pakan yang cukup, ternak akan mencapai puncak produksi, namun apabila 

kondisi yang buruk seperti terkena penyakit, maka ternak akan sulit mencapai puncak produksi 

susu (Ball and Peters, 2004). Sapi mencapai puncak produksi pada 3 bulan setelah melahirkan, 

kemudian akan menurun seperti pada gambar 2.  

 

 

             
Gambar 2. Kurva hubungan produksi susu dengan hari pemerahan 

(Farhangfar and Rowlinson, 2007) 
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2.5 Lama Kering 

Anggraeni (2007) menjelaskan lama kering merupakan periode ketika sel-sel ambing 

sapi perah tidak mensekresikan air susu diantara periode lama laktasi dan beranak. Periode 

tersebut berguna untuk memberikan kesempatan bagi sel-sel ephitel ambing sapi perah untuk 

beregresi, proliferasi dan diferensiasi yang memungkinkan stimulasi produksi susu secara 

maksimal. Pemulihan jaringan ambing yang berlangsung selama periode kering diperlukan 

untuk mempersiapkan sapi pada kondisi optimal untuk berlaktasi berikutnya (Bachman dan 

Schairer, 2003). Apabila sapi diberi kesempatan untuk menjalani masa kering, akan diperoleh 

kompensasi produksi susu lebih banyak pada laktasi berikutnya (Gylay, 2005). Rusadi, Hartono 

dan Siswanto (2015) menambahkan masa kering pada sapi perah berguna untuk 

mengembalikan kondisi tubuh yang menurun selama periode laktasi sebelumnya, memperbaiki 

jaringan alveoli ambing yang rusak, memberikan kesempatan kepada fetus untuk berkembang 

dan membantu menimbun cadangan energi dalam tubuh untuk laktasi berikutnya. 

 

2.6 Calving Interval  

Calving Interval (CI) adalah selang beranak dari saat induk beranak hingga saat beranak 

berikutnya dalam satuan hari (Makin dan Suharwanto, 2012). Variasi CI dipengaruhi oleh 

berbagai faktor diantaranya lama bunting, angka service per conseption, umur sapih, jenis 

kelamin pedet, bulan beranak, bulan pada saat terjadinya konsepsi dan jarak sapi dikawinkan 

setelah beranak (Ridha, Hidayati dan Adelina, 2007). Menurut Makin dan Suharwanto (2012) 

lama CI merupakan salah satu tolak ukur efisiensi reproduksi yang paling penting, karena dapat 

dijadikan sebagai petunjuk keberhasilan dalam peternakan sapi perah. Ball dan Peters (2004) 

dalam Reswati, Jaswandi dan Nurdin (2014) menambahkan bahwa efisiensi reproduksi 

dinyatakan baik apabila seekor induk sapi perah dapat menghasilkan satu pedet dalam satu 

tahun. Semakin lama selang beranak maka biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh peternak 

semakin tinggi dan kesempatan untuk mendapatkan kentungan dari pedet yang dilahirkan. 

Menurut Bujko, Candrák, Strapák, Žitný dan Hrnčár (2012) produksi susu dan 

reproduksi merupakan dua hal saling berkaitan karena keduanya merupakan faktor utama yang 

mempengaruhi efisiensi dan keuntungan usaha peternakan sapi perah. Seekor sapi perah akan 

menghasilkan susu setelah melahirkan dan akan berlanjut jika proses reproduksi terus 

berlangsung. Apabila proses reproduksi berjalan normal, maka setiap tahun seekor induk sapi 

perah dapat menghasilkan satu ekor pedet dengan produksi susu normal sesuai dengan potensi 

genetik masing-masing individu, sehingga pertumbuhan populasi dapat mencapai tingkat yang 

optimal. Namun demikian, bila siklus reproduksi tidak berjalan secara normal, maka CI menjadi 

panjang yang akan menyebabkan partumbuhan populasi menjadi lambat (Reswati dkk., 2014) 

 

2.7 Ripitabilitas 

Kurnianto (2009) menyatakan bahwa konsep ripitabilitas (r) digunakan untuk 

mempelajari bagian ragam total suatu sifat atau karakteristik suatu populasi yang disebabkan 

oleh keragaman antar individu yang bersifat permanen pada periode produksi yang berbeda. 

Morristiana, Indijani dan Tasripin (2017) menambahkan ripitabilitas merupakan suatu  

pengukuran  kesamaan  antara  pengukuran suatu  sifat  yang  diukur berkali – kali pada ternak 

selama ternak tersebut hidup. Nilai ripitabilitas berada di kisaran 0 sampai dengan 1, jika nilai 

ripitabilitas semakin mendekati angka 1 maka menunjukan bahwa kemampuan ternak untuk 
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mengulangi sifat produksi susu pada periode laktasi berikutnya akan tinggi. Sebaliknya, nilai 

ripitabilitas yang rendah menunjukan bahwa ternak tersebut memiliki kemampuan yang rendah 

untuk mengulang sifat produksi susu pada periode laktasi berikutnya (Kurnianto, 2009). 

Kategori nilai ripitabilitas menurut Kurnianto (2009) sebagai berikut: 

1. Rendah < 0,2 

2. Sedang 0,2 – 0,4 

3. Tinggi > 0,4 

Seleksi sapi perah pada umumnya dilakukan berdasarkan produksi susu dalam satu 

masa laktasi (305 hari). Data recording dalam usaha peternakan sangat diperlukan karena 

bermanfaat dalam program perbaikan mutu berdasarkan performa produksi individu dan dapat 

membantu manajemen ternak yang baik. Nilai ripitabilitas produksi susu sapi perah disajikan 

pada tabel 1. 

Tabel 1. Nilai ripitabilitas berbagai sifat sapi perah dari berbagai referensi 

Sifat Nilai Ripitabilitas (r) Penulis 

Produksi susu 0,33 – 0,50 Kurnianto (2009) 

 

 

 

Lama laktasi 

 

Lama kering 

 

CI 

 

0,40 – 0,60 

0,89 

0,49 

0,304 

0,34 

0,375 

0,31 

0,37 

0.15 

Hardjosubroto (1994) 

Dewi (2016) 

Taradipa (2017) 

Raymond (2017) 

Hilmia (2005) 

Raymond (2017) 

Hilmia (2005) 

Dewi (2016) 

Kurnianto (2009) 

 

Perhitungan ripitabilitas produksi susu menggunakan metode korelasi. Parameter 

genetik ini selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai MPPA. Selanjutnya, nilai MPPA 

yang didapat akan diranking berdasarkan nilai tertinggi. Perhitungan ripitabilitas (r) menurut 

Hardjosubroto (1994) sebagai berikut :  

r = 
[𝑪𝑶𝑽 𝒙𝒚]

√𝛔   .  𝛔  𝒚
𝟐

𝒙
𝟐

 

Keterangan:  

r = Angka pengulangan 

COV xy = Kovarians produksi laktasi I dan II 

σ  𝑥
2  = Keragaman produksi susu laktasi I 

σ  𝑦
2   = Keragaman produksi susu laktasi II 
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2.8 Seleksi 

Program seleksi berguna untuk perbaikan mutu genetik ternak. Seleksi dapat dilakukan 

pada sapi perah dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas. Inounu, Diwyanto, 

Subandriyo, Priyanti dan Saptati (2008) menyatakan seleksi merupakan kegiatan memilih tetua 

untuk menghasilkan keturunan melalui pengujian berdasarkan kriteria tertentu dengan metode 

atau teknologi tertentu. Kurnianto (2009) menambahkan bahwa seleksi dalam ilmu pemuliaan 

diartikan sebagai tindakan memilih ternak yang dianggap baik dan tetap mempertahankannya 

agar terus dipelihara sebagai tetua bagi keturunan yang akan datang serta menyingkirkan 

(culling) ternak-ternak yang dianggap kurang baik.  

Seleksi dapat dilakukan pada ternak jantan maupun betina. Seleksi terhadap sapi betina 

merupakan hal yang penting bagi peternak, terutama untuk menghasilkan susu yang berkualitas 

dan memiliki nilai jual tinggi. Sapi-sapi betina yang berproduksi tinggi diurutkan hingga 

produksi terendah. Informasi mengenai garis keturunan juga merupakan salah satu hal yang 

harus diketahui terutama untuk sapi dara yang dipilih dengan tujuan sebagai pengganti 

(Ensminger, 1980). Karnanen dan Arifin (2009) menambahkan bahwa data sapi umumnya 

didapat pada saat melakukan seleksi antara lain identitas sapi, produksi susu, data reproduksi, 

dan kesehatan ternak. Seleksi pada sapi perah umumnya berdasarkan recording produksi 305 

hari. 

Hardjosubroto (1994) menyatakan bahwa program seleksi adalah suatu upaya guna 

memilih ternak yang dianggap memiliki mutu genetik baik untuk dikembangbiakkan lebih 

lanjut. Seleksi digunakan untuk memilih ternak yang dianggap kurang baik (disingkirkan) dan 

tidak dikembangbiakkan lebih lanjut. Seleksi dapat dilakukan melalui buatan maupun alami. 

Seleksi buatan merupakan tindakan pemuliaan untuk penentuan ternak yang boleh bereproduksi 

dan dapat dikembangkan. Seleksi buatan secara terus-menerus juga dapat bekerja sebagai 

seleksi alam, yaitu seleksi yang bekerja akibat pengaruh kekuatan-kekuatan alam untuk 

menentukan ternak-ternak yang akan bereproduksi selanjutnya. Seleksi alam didasarkan pada 

daya adaptasi ternak terhadap pengaruh lingkungan yang mengakibatkan perubahan menjadi 

sangat lambat.  

 

2.9 Most Probable Producing Ability (MPPA) 

Penduga Kemampuan Berproduksi atau Most Probable Producing Ability adalah suatu 

pendugaan secara maksimum dari kemampuan berproduksinya seekor ternak betina, yang 

diduga atas dasar data performansnya yang telah ada. Aditya dkk. (2015) menambahkan MPPA 

merupakan suatu taksiran yang mendekati kemampuan produksi secara riil dari seekor ternak 

betina yang dinyatakan sebagai simpangan terhadap rata-rata kelompok. Pendugaan nilai 

MPPA ternak yang bersangkutan harus sudah mempunyai data performans terlebih dahulu dan 

atas dasar data tersebut, akan diduga kemampuannya secara maksimum di masa mendatang 

(Hardjosubroto, 1994). Seperti halnya Nilai Pemuliaan (NP), nilai MPPA juga bersifat relatif 

dan hanya berlaku untuk satu wilayah peternakan setempat, dimana manajemen dan keadaan 

lingkungan yang sama. Penggunaan nilai MPPA sebagai alat untuk menilai seekor ternak secara 

umum sering digunakan pada ternak sapi perah.  

Besar nilai MPPA produksi susu diduga karena tingginya rata-rata produksi susu 

populasi dan nilai ripitabilitas. Semakin tinggi produksi susu individu dan populasi serta nilai 

ripitabilitas maka semakin tinggi nilai MPPA yang diperoleh. Individu dengan nilai MPPA 
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produksi susu yang tinggi diprediksi akan menghasilkan keturunan dengan produksi susu yang 

tinggi pula (Warwick dkk., 1990). Nilai MPPA menurut Kurnianto (2009) dapat dihitung 

dengan formula sebagai berikut:  

 

𝑀𝑃𝑃𝐴 = 𝑝 ̅+
nr

1+(𝑛−1)𝑟
 (𝑃 −  𝑝 ̅)   

Keterangan :  

MPPA = Daya produksi susu 

n = Jumlah pengamatan 

r = nilai ripitabilitas  

P = rata-rata produksi individu  

𝑝 ̅        = rata-rata produksi populasi 

 

Recording yang teratur terhadap produksi susu merupakan syarat utama keberhasilan 

program seleksi ternak dengan menggunakan nilai MPPA. Hal ini dikarenakan akurasi dari nilai 

MPPA dan seleksi itu sendiri adalah recording produksi susu yang akurat dan benar. Recording 

yang tidak lengkap tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam evaluasi genetik (Karnanen 

dan Arifin, 2009). 

 

2.10 Penyingkiran Ternak (Culling) 

Penyingkiran ternak (Culling)  adalah proses pengeluaran ternak yang tidak memenuhi 

persyaratan teknis sesuai standar yang berlaku. Pelaksanaan Culling dilakukan dengan kriteria 

dasar meliputi berbagai aspek antara lain umur, pertimbangan kesehatan hewan dan reproduksi, 

produksi serta kondisi fisik. Sapi dewasa yang memproduksi susu sedikit harus dilakukan 

culling atau pada saat umur afkir induk sapi perah 8 – 9 tahun (Nugroho, 2008). 

 

2.11 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Peternakan Karunia berlokasi di desa Jong Biru RT 05 RW 01 Kec. Gampengrejo (unit 

peternakan sapi perah) pada ketinggian ± 400 m di atas permukaan laut dengan temperatur 20°-

33,5°C, kelembaban udara 50-90%, luas area peternakan 19.900m² dengan luas kandang 

1.600m² dan di Jl. Untung Suropati No. 35 Kediri (unit pengolahan dan pemasaran). Peternakan 

Karunia sudah bertahan lebih dari 10 tahun dan merupakan peternakan terbesar di Kediri. 

Pemilik peternakan bernama Bpk. Budi Mulya. Peternakan Karunia tercatat memiliki total 83 

ekor ternak pada tahun 2011. Kadar lemak susu peternakan sapi perah Karunia adalah 4,05 

dengan berat jenis 1,028 (Wardani, Budiraharjo dan Prasetyo, 2012). 

Penerimaan Peternakan Karunia berasal dari penjualan susu sapi perah dan pedet. 

Peternakan Karunia menetapkan saluran distribusi untuk memasarkan produknya baik lokal 

maupun luar daerah serta untuk pengembangan pasar. pakan untuk sapi perah yang merupakan 

biaya utama produksi susu segar menggunakan limbah industri yang banyak tersedia di daerah 

sekitar antara lain ampas tahu. Sarana dan prasarana proses produksi di Peternakan Karunia 

cukup baik dan memadai, namun pada unit pengolahan susu masih menggunakan peralatan dan 

teknologi produksi yang konvensional dan sederhana (Sinollah, 2012). 


