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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Ternak perah merupakan ternak yang dipelihara untuk 

diambil susunya karena mampu menghasilkan susu melebihi 

kebutuhan anaknya. Sapi perah merupakan salah satu ternak 

perah yang dominan dimanfatkan manusia untuk memenuhi 

kebutuhan gizi masyarakat, Susu sapi merupakan bahan 

pangan kerena mengandung protein berkualitas guna 

kecerdasan dan kesehatan yang terdapat pada susu segar 

maupun susu olahan. Susu adalah air susu yang disekresikan 

dari seekor induk ternak sapi perah Susilorini, Sawitri dan 

Muherlin, (2007) produksi susu sapi perah FH rata rata 

mencapai 6.350 liter/laktasi, sedangkan produksi susu sapi 

perah di Indonesia 3.660 liter/laktasi dengan kadar lemak 

3.65%. Kategori sapi perah sapi perah yang baik dapat dilihat 

dari tingginya produksi susu dan kadar lemak rendah pada 

susu yang dihasilkan. BCS sangat penting untuk dilteliti 

sebagai bahan seleksi ternak 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 pertengahan laktasi.  

 

Efisiensi reproduksi yang rendah   menyebabkan  

rendahnya  tingkat  kelahiran   akan  berdampak  negatif pada 
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jumlah populasi sapi perah FH. BCS dijadikan alat 

manejemen nutrisi, reproduksi dan  menejemen  kesehatan  

sapi  perah  (Hady, Domecq dan Kaneene, 1994). Dari 

penjelasan Wright dan Russel, (1984) menyatakan bahwa  

status  nutrisi  ternak  yang  dievaluasi melalui BCS 

menunjukan cadangan lemak tubuh yang tersedia. Body  

Condition  Score dapat  mempengaruhi  sistem  reproduksi  

pada  sapi perah. Semakin ideal atau tepat nilai BCS sapi 

perah pada tiap periode hidupnya akan berpengaruh terhadap 

produksi susu sapi perah. Selama laktasi, pola kurva produksi 

susu mengalami perubahan yang terlihat tidak tetap. Setelah 

beranak, produksi susu agak rendah, kemudian meningkat 

sampai mencapai puncaknya sekitar bulan kedua laktasi. 

Setelah itu, secara perlahan mengalami penurunan dan 

mencapai titik terendah pada bulan laktasi kedelapan sampai 

kesepuluh. Produksi susu berkaitan erat dengan kondisi tubuh, 

untuk menilai kondisi tubuh dapat menggunakan sistem  BCS. 

BCS memberikan indikasi status energi sapi perah. 

BCS dapat digunakan pada sapi perah dan sapi potong, 

kegunaan utama BCS digunakan pada sapi perah, dasarnya 

score menunjukan perubahan bertahap selama laktasi normal. 

Tahap laktasi menunjukan 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 



 

3 

 

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.   

   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 membetri 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, 

Surjawardoyo dan Suyadi, 2014). BCS adalah metode yang 

digunakan untuk mengevaluasi menejemen pemberian pakan 

dan membangun kondisi tubuh ternak selama berproduksi. 

Apabila saat laktasi BCS sapi ideal tercapai maka produsi 

susu akan tinggi.  

 Komponen  yang  dapat  mempengaruhi  efisiensi  

reproduksi  sapi  PFH  betina adalah  umur dikawinkan  

pertama,  umur  beranak  pertama,  interval  dikawinkan 

kembali setelah beranak, service per conception, masa kosong 

dan selang beranak. Sedangkan usaha untuk peningkatan 

produksi susu sapi perah yang dapat dilakukan dengan 

pemberian pakan yang berkualitas serta menejemen yang baik 

dalam menjalankan usaha. Produksi dan komposisi susu sapi 

perah PFH dipengaruhi oleh beberapa faktor misal jenis 
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ternak (ras/spesies) dan keturunanya (hereditas), tingkat 

laktasi umur ternak, infeksi atau prosedur pemerahan susu 

(Saleh, 2005). Hal  tersebut  merupakan  faktor  penting  yang  

harus  diperhatikan  guna meningkatkan efisiensi reproduksi 

sapi dara dan induk .Masa kosong  atau days  open sendiri 

adalah   jarak  waktu  beranak sampai  terjadi  kebuntingan  

atau  hari-hari  dari  setelah beranak  sampai  bunting.  Periode  

masa  kosong  adalah 85-115 hari setelah beranak, dan banyak 

faktor mempengaruhi masa kosong antara lain kondisi sapi itu 

sendiri juga keadaan lingkungan. Masa  kosong sendiri  

merupakan  salah  satu  pengukuran  indikator  kesuburan  

pada  ternak  perah  dan. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  

ditujukan  untuk mencari  hubungan  antara pengaruh BCS 

pada  masa  kosong  dan  produksi susu awal laktasi. 

1.2  Rumusan Masalah 

          Berdasarkan uraian diatas maka dapat diangkat suatu 

permasalahan penelitian ini adalah  pengaruh BCS terhadap  

produksi susu awal laktasi dan days open 

1.3  Tujuan Penelitian 

            Adapun tujuan penelitian adalah : 

1.  Mengetahui pengaruh BCS terhadap produksi susu awal 

laktasi. 

2.  Mengetahui pengaruh BCS terhadap masa kosong. 

1.4  Manfaat Penenlitian 

Adapun manfaat penelitian adalah : 

1.  Masukan bagi peternak dalam pengembangan usaha 

peternakan sapi perah yang dijalankan terutama untuk 

mendapatkan BCS yang ideal sehingga produksi susu 

dapat maksimal.  
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2. Masukan bagi pemerintah daerah setempat dalam 

pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan 

pengembangan peternakan. 

1.5  Kerangka Pikir 
Keberhasilan  usaha peternakan selalu berhubungan 

dengan tingkat  produktifitas  dan  reproduksi. Faktor  yang  

mempengaruhi reproduksi  diantaranya dari faktor internal 

dan lingkungan, untuk faktor internal bisa dilihat dari fisiologi 

ternak tersebut, untuk menilainnya bisa di gunakan Body 

Condition Score (BCS). Body Condition Score 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. Body Condition Score adalah metode 

pengukuran kritis terhadap keefektifan sistem pemberian 

pakan pada sapi perah, bertujuan untuk mengetahui 

pencapaian standar kecukupan cadangan lemak tubuh yang 

akan mempengaruhi penampilan produksi susu, dan efisiensi 

reproduksi. Edmonson et.al., (1989) menyarankan diagram 

sistem BCS menggunakan angka skala 1 – 5 (1 = sangat 

kurus, 3 = sedang, dan 5 = sangat gemuk) dengan nilai 0,25 

atau 0,50 angka diantara selang itu. Body  Condition  Score  

memiliki hubungan  dengan  reproduksi  ternak, seperti  

kesuburan,  kebuntingan,  proses kelahiran,  laktasi,  semua  

akan mempengaruhi  sistem  reproduksi. Berbagai  kelompok  

ternak  tubuh (ukuran),  usia,  jenis  kelamin  dan keturunan  

juga  akan  memiliki  pengaruh yang kuat pada sistem 

reproduksi, apabila ternak  mempunyai  bobot  badan  yang 

melebihi bobot badan ideal, ternak tersebutakan mengalami 

gangguan reproduksi dan penyakit  metabolisme,  sebaliknya  
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apabila ternak  memiliki  bobot  badan  kurang  dari ideal  

akan  berdampak  pada  sistem reproduksi.  

  BCS menggambarkan kondisi ternak yang 

berpengaruh terhadap kinerja reproduksinya. sehingga BCS 

sendiri mempengaruhi banyak produksi seperti tingkat 

konsepsi, masa estrus, jarak kelahiran, dan laktasi. Ketika sapi 

sangat kurus (BCS <4), reproduksinya tidak hanya tidak 

efisien, tetapi mereka lebih rentan terhadap masalah 

kesehatan. Sapi BCS 1 berada dalam situasi yang mengancam 

kondisinya dan memerlukan perhatian intensif, sedangkan 

pada BCS 4-5 adalah yang paling mahal untuk 

mempertahankan. Sapi yang kurus dan kegemukan akan 

mengalami masalah kesulitan saat melahirkan. hal ini 

menunjukan bahwa kondisi tubuh sapi berpengaruh pada 

masa laktasi pertama setelah melahirkan dan interval 

kelahiran. 

Produksi susu berkaitan erat dengan fisiologi  tubuh 

hal ini bisa dilihat dari evaluasi yang dilakukan oleh Waltner 

et.al., (1993) hubungan antara BCS dan produksi susu pada 

laktasi pertama dan memperoleh hubungan kuadratik antara 

BCS dan produksi susu 90 hari pertama laktasi. Produksi susu 

akan meningkat lebih cepat saat BCS menungkat 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 produktifitas tetapi 

meningkatkan penyakit metabolisme dan gangguan 

reproduksi pada sapi perah. Taufik dan Depison, (2008) 

menyatakan bahwa BCS memberi pengaruh pada awal laktasi. 

Rangga, (2014) menyatakan hubungan  masa  kosong  

terhadap  produksi susu  dapat  disebabkan  oleh  perubahan  
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fisiologis . sehingga BCS juga mempengaruhi masa kosong 

dan produksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 .Kerangka pikir penelitian 

1.6 Hipotesis 

Apa hubungan BCS (Body Condition Score) dengan 

produksi susu awal laktasi dan days open sapi perah 

Peranakan Frisian Holstein (PFH). 
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