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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Produksi susu di Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, di sisi 

lain kebutuhan susu terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produksi susu sapi 

perah di Indonesia. Badan Pusat Statistik (2016) menyatakan bahwa jumlah populasi sapi perah 

di Indonesia pada tahun 2014 – 2016 secara berturut-turut adalah 502.516, 518.649 dan 533.860 

ekor dengan jumlah produksi susu segar sebanyak 800.749, 835.125 dan 852.951 ton. Angka 

ini jauh dari kebutuhan susu segar dalam negeri yang mencapai sekitar 3,3 juta ton per tahun. 

Peningkatan produksi susu di Indonesia pada tahun 2014 – 2016 sebesar 4,29% dan 2,13%, 

sedangkan pertumbuhan populasi sapi perah pada tahun 2014 – 2016 sebesar 3,21% dan 2,93%. 

Upaya meningkatkan kemampuan produksi susu yang tinggi perlu dilakukan melalui program 

seleksi dalam evaluasi produksi susu.  

Produksi susu sapi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu genetik dan lingkungan. Faktor 

lingkungan yang mempengaruhi antara lain manajemen pakan dan pemeliharaan, musim, iklim, 

cuaca, suhu dan kelembaban udara, sedangkan faktor genetik adalah sifat unggul induk yang 

diwariskan kepada turunannya (Anggraeni, 2000). Heriyatno (2009) menambahkan bahwa 

jumlah pakan konsentrat dan hijauan, penggunaan tenaga kerja dan masa laktasi sapi 

merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan produksi susu sapi perah. 

Ripitabilitas merupakan bagian dari nilai ragam total suatu populasi yang disebabkan 

oleh perbedaan antar individu yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan yang 

bersifat permanen. Ripitabilitas juga dapat dinyatakan sebagai hubungan fenotipe antara 

performan sekarang dengan performan di masa mendatang pada satu individu sehingga 

ripitabilitas dapat digunakan untuk menduga kemampuan produksi dalam masa produktif 

seekor ternak. Warwick, Astuti dan Hardjosubroto (1990) menyatakan ripitabilitas digunakan 

untuk memprediksi kinerja suatu sifat pada masa mendatang berdasarkan recording produksi 

yang sudah ada. Aditya, Sulastri dan Novirzal (2015) menambahkan apabila suatu sifat dari 

ternak memiliki nilai ripitabilitas sedang atau tinggi, maka dapat diprediksi bahwa kemampuan 

produksi pada masa yang akan datang akan sama atau lebih tinggi daripada produksi 

sebelumnya.   

Santoso dan Susanto (2010) menjelaskan seleksi sebagai suatu upaya memilih ternak 

yang unggul secara genetik untuk menjadi tetua bagi keturunan berikutnya dan menyingkirkan 

ternak yang kurang baik. Seleksi dapat didasarkan pada parameter genetik antara lain 

ripitabilitas dan daya produksi susu atau Most Probable Producing Ability (MPPA). Seleksi 

ternak dapat dilakukan dengan mengetahui nilai ripitabilitas. Ripitabilitas sifat produksi susu 

merupakan ukuran tingkat hubungan antara produksi periode pertama dengan produksi pada 

periode berikutnya dari seekor ternak yang memiliki lebih dari satu catatan produksi. Nilai 

ripitabilitas dapat diestimasi untuk produksi susu, lama laktasi, lama kering dan calving interval 

(CI). 

 MPPA merupakan suatu pendugaan secara maksimum dari kemampuan berproduksi 

seekor ternak betina yang diduga atas data performannya yang telah ada. Seleksi individu sapi 

perah sebagai pengganti calon tetua dapat dilakukan berdasarkan atas nilai MPPA (Warwick 
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dkk, 1990). Pendugaan daya produksi susu menggunakan MPPA sangat membantu dalam 

pertimbangan seleksi sapi perah betina yang memiliki kemampuan produksi paling tinggi dalam 

populasi. Perhitungan ripitabilitas dan nilai MPPA sering digunakan dalam program seleksi. 

Hal ini digunakan untuk mengestimasi kemampuan produksi ternak di masa yang akan datang, 

serta untuk mengevaluasi seekor ternak dalam menghasilkan susu. Sapi perah yang dipilih 

diharapkan akan menunjukan produksi susu yang tertinggi dan memudahkan dalam program 

seleksi bagi suatu peternakan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai estimasi nilai 

ripitabilitas dan MPPA karakter produksi susu sapi perah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengestimasi nilai ripitabiltas produksi susu dan mengetahui nilai MPPA sapi perah di 

Peternakan Sapi Perah Karunia di Kecamatan Gampengrejo Kediri, Jawa Timur, sehingga dapat 

dijadikan metode seleksi untuk induk sapi perah. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapakah estimasi nilai ripitabiltas dan 

nilai MPPA karakter produksi susu sapi perah yang tepat di Peternakan Sapi Perah Karunia di 

Kecamatan Gampengrejo Kediri.  

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah mengestimasi nilai ripitabilitas dan mengetahui nilai MPPA 

karakter produksi susu sapi perah di Peternakan Sapi Perah Karunia di Kecamatan 

Gampengrejo Kediri. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi ternak  yang dapat 

dilakukan dengan memilih bibit yang unggul berdasarkan nilai MPPA untuk 

dikembangbiakkan lebih lanjut.   

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Bangsa sapi perah yang banyak dipelihara di Indonesia adalah jenis bangsa sapi 

perah peranakan Friesian Holstein (PFH). Menurut Zainudin, Ihsan dan Suyadi (2014) sapi 

PFH merupakan hasil persilangan (grading-up) antara sapi perah FH dengan sapi lokal. 

Penampilan produksi sapi PFH di Indonesia dalam menghasilkan susu dapat dikatakan masih 

rendah. Kemampuan seekor ternak sapi dalam menghasilkan susu, dipengaruhi oleh faktor 

genetik dan faktor lingkungan (Un, Beyleto dan Dethan, 2015). Anggraeni (2000) menjelaskan 

faktor genetik yang mempengaruhi produksi susu adalah sifat unggul induk yang diwariskan 

kepada keturunannya. Indrijani (2009) menambahkan faktor lingkungan terdiri dari ragam 

lingkungan temporer dan ragam lingkungan permanen. Lingkungan permanen yaitu semua 

pengaruh yang bukan bersifat genetik tetapi mempengaruhi produktivitas seekor hewan selama 

hidupnya dan lingkungan temporer yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi 

sesaat saja atau sementara. Hardjosubroto (1994) menyatakan ragam lingkungan permanen 

adalah faktor yang mempengaruhi performan seperti pengaruh penyakit, kekurangan gizi dan 

pengaruh kebuntingan, sedangkan lingkungan temporer seperti manajemen pakan, 

pemeliharaan, musim, iklim, cuaca, suhu dan kelembaban udara. Oleh karena pengaruh 



3 
 

lingkungan yang bersifat sementara cukup beragam dari satu catatan produksi susu laktasi dari 

seekor sapi perah dan pengaruhnya bersifat acak, maka penggunaan beberapa catatan produksi 

akan mengurangi pengaruh lingkungan. Dengan demikian, rataan dari beberapa catatan 

produksi merupakan indikator yang lebih baik untuk perkiraan produksi di masa mendatang. 

Semakin banyak jumlah catatan produksi dari seekor sapi, akan semakin mendekati 

kemampuan produksi yang sebenarnya. Oleh karena itu, jumlah dan catatan produksi laktasi 

yang teratur sangat menentukan akurasi perkiraan nilai MPPA (Subandriyo, 2007). 

Faktor tahun pemeliharaan dan peternakan dilaporkan lebih banyak mempengaruhi 

keragaman dalam produksi susu dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya. Pada pengamatan 

selama beberapa tahun dapat terlihat adanya perubahan pada produksi susu karena adanya 

perbedaan tata laksana pemeliharaan, pemberian pakan, maupun perubahan mutu genetik 

ternak karena adanya seleksi. Informasi mengenai faktor-faktor lingkungan yang 

mempengaruhi produksi susu sangat diperlukan dalam analisis pendugaan nilai pemuliaan 

(Indrijani, 2009). 

Peningkatan produksi susu sapi perah perlu dilakukan melalui perbaikan mutu genetik. 

Seleksi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan. Seleksi dapat dilakukan berdasarkan 

kemampuan berproduksi ternak dengan melihat recording seperti produksi susu, lama laktasi, 

lama kering dan CI. Recording ini digunakan untuk menghitung nilai ripitabilitas karakter 

produksi susu. Nilai ripitabilitas adalah pengulangan sifat produksi pada periode berikutnya. 

Ripitabilitas dapat didefinisikan sebagai korelasi fenotipe antara performans sekarang dengan 

performans di masa mendatang pada ternak (Hardjosubroto, 1994). Recording yang digunakan 

untuk mengestimasi ripitabilitas produksi susu diantaranya catatan tanggal dilahirkan, tanggal 

berproduksi dan lama produksi (Seherman, 2007). Penelitian Taradipa (2017) dan Definiati 

(2006) menyimpulkan nilai ripitabilitas produksi susu sapi PFH sebesar 0,49 dan 0,33. 

Perbedaan nilai ripitabilitas produksi susu sapi PFH dengan ditempat lain baik didalam negeri 

maupun diluar negeri, diduga disebabkan kondisi peternakan yang berbeda, jumlah catatan dan 

waktu pencatatan produksi yang berbeda. Nilai ripitabilitas digunakan untuk mengetahui nilai 

pendugaan secara maksimum kemampuan produksi susu sapi perah pada periode berikutnya 

atau disebut MPPA (Aditya dkk., 2015). Ripitabilitas diperlukan dalam perhitungan MPPA 

untuk mengetahui rasio faktor genetik dan lingkungan permanen. Sapi perah yang diseleksi 

akan diranking berdasarkan nilai MPPA. Sapi perah yang memiliki produktivitas tinggi dapat 

dikembangkan lebih lanjut. Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Produktivitas Sapi PFH  menurun sehingga perlu adanya 

peningkatan produktivitas 

Lingkungan  Genetik  

Seleksi 

Pakan, pemeliharaan, 

musim, iklim, cuaca, suhu 

dan kelembaban udara 

 

Recording  

Ripitabilitas produksi susu, 

lama laktasi, lama kering 

dan CI 

Estimasi MPPA 

Ranking sapi perah berdasarkan 

MPPA 

Seleksi dan Culling 

Inbreed dan 

Outbreed 

Temporer Permanen 

Recording yang 

teratur dan 

lengkap  

Nilai Ripitabilitas 

0,49 dan 0,33  

Tanggal dilahirkan, 

tanggal berproduksi, 

dan lama produksi 


