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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum  

Secara geografis Kabupaten Jember berada pada 

posisi 7059’6” sampai 8033’56” Lintang Selatan dan 

113016’28” sampai 114003’42” Bujur Timur. Wilayah 

Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 

Km2, dengan karakter topografi dataran ngarai yang 

subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi 

pegunungan yang memanjang batas barat dan timur. 

Selain itu, di Kabupaten Jember terdapat sekitar 82 

pulau, dan pulau yang terbesar adalah Nusa Barong. 

Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0–3.300 

meter di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar 

wilayah ini berada pada ketinggian antara 100 hingga 

500 meter di atas permukaan laut (37,75%), selebihnya 

17,95 % pada ketinggian 0 sampai dengan 25 m, 

20,70% pada ketinggian 25 sampai dengan 100 m, 

15,80% berada pada ketinggian 500 sampai dengan 

1.000 m di atas permukaan laut dan 7,80% pada 

ketinggian lebih dari 1.000 m. Wilayah barat daya 

memiliki dataran dengan ketinggian 0–25 meter dpl. 

Sedangkan daerah timur laut yang berbatasan dengan 

Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan 

Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter 

dpl. Lokasi peternakan berjarak cukup jauh dengan 

pemukiman penduduk tepatnya ± 100 m , sehingga 

tidak mengganggu aktivitas warga dan mengurangi 

polusi yang ditimbulkan oleh ternak. Lokasi penelitian 

ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa wilayah 

tersebut memiliki populasi sapi perah yang tinggi yaitu 

sebanyak 60 ekor. 
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 4.2  Perkandangan dan Sanitasi  
Kandang  peternakan sapi perah di lokasi 

penelitian berada kurang lebih 100 m dari pemukiman 

warga. 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. Dwi cipto, (2008) 

menjelaskan bahwa faktor genetic berpengaruh 30% 

pada produksi sedangkan faktor lingkungan 

berpengaruh sebesar 70%. Faktor lingkungan yang 

paling berpengaruh yaitu menejemen pemeliharaan, 

pakan, temperatur, kesehatan, dan menejemen 

reproduksi. 

Sistem perkandangan menggunakan atap yang 

berjenis gable, dan bahan yang digunakan sebagai atap 

kandang adalah bahan dari genting. alas kandang 

terbuat dari 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 keluar dari 

kandang. Arah kandang adalah membujur arah utara 

keselatan, arah kandang dipilih karena untuk 

mendapatkan sinar matahari yang cukup dan juga 

sirkulasi udara yang baik guna memaksimalkan 

produktivitas dari sapi perah. Syaifudin, (2013) 

kandang merupakan bagian yang penting yang harus 

ada dalam suatu peternakan tertama dalam peternakan 

sapi perah. Selain kandang berfungsi sebagai pelindung 

dan tempat beristirahat atau berbaring bagi ternak sapi 

juga memudahkan dalam pemeliharaan / pengelolaanya. 

Di dalam kandang terdapat tempat makan dan minum, 

untuk tempet makan disediakan tempat yang posisinya 

sama dengan kaki dari sapi, jadi pada saat sapi makan 

akan menunduk. fungsi dari menunduknya kepala sapi 
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ini agar saliva keluar dan membantu pada proses 
pencernaan dari sapi. 

4.3 Pakan 

 Produksi susu sapi perah akan mencapai 

optimal jika pakan yang dikonsumsi sapi dalam jumlah 

dan kualitas yang memenuhi kebutuhan dari sapi 

tersebut. Menurut Astuti, (2009) usaha-usaha 

pengembangan dan peningkatan produksi sapi perah 

dapat dilaksanakan melalui perbaikan pakan dan 

pengadaan bibit unggul. Pemberian pakan pada saat 

penelitian terdiri dari  limbah edamame dan konsentrat

  

 Pemberian pakan ternak dilakukan 2 kali 

sehari yaitu pada pagi dan sore hari setelah dilakukan 

pemerahan, dimana pemberian konsentrat dilakukan 

sebelum pemerahan. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Saleh, (2005) menyatakan bahwa pemberian konsentrat 

dilakukan dua kali sehari sebelum pemerahan, fungsi 

utama pemberian konsentrat adalah mensuplai zat 

makanan tambahan yang diperlukan untuk produksi 

susu secara maksimum. Rata – rata BCS, produksi susu, 

dan days open bisa dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Rata-rata BCS, Produksi susu dan Masa kosong 

(days open) 

BCS N Produksi  Susu  

(Liter/ekor/hari) 

Days open  

(hari) 

2 2 8,21 ± 1,34 95,00 ± 7,07 

3 28 12,51 ± 1,22 95,78 ± 8,73 

4 30 13,83 ± 1,80 96,14 ± 7,14 

Total 60 34,55 286 
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 4.4 Hubungan BCS Dengan Produksi Susu Sapi Periode 

Awal Laktasi 

BCS dan produksi susu yang dinilai dari 60 

ekor sapi PFH yang berada di Desa Ajung Kecamatan 

Jenggawah Kabupaten Jember. Produksi susu dan BCS 

sapi perah sampel yang digunakan sebagaimana seperti 

pada Tabel 1. Tabel Analisis  persaman Regeresi 

hubungan antara BCS dengan Produksi Susu yaitu ada 

pada lampiran 2. Persaman Regresi Y = 7,38 +1,63 X 

dapat ditampilkan dengan grafik seperti pada Gambar 

4. 

 
Gambar 4.  Grafik Hubungan BCS dengan Produksi Susu 

 

Berdasarkan grafik yang tertera pada Gambar 

4, menunjukan bahwa produksi susu tertinggi terletak 

pada BCS 3 dan untuk produksi rata rata tertinggi 

terletak pada BCS 4, sedangkan produksi susu terendah 

tertera pada BCS 2. Dari perhitungan Regresi yang 

telah dilakukan didapatkan persamaan Y = 7,38 + 1,63 

X, yang bermakna setiap kenaikan 1 BCS produksi susu 

mengalami kenaikan sebesar 1,63 liter. Hasil analisis 

regeresi tersebut menunjukan semakin tinggi BCS 

maka semakin tinggi pula produksi susu sapi PFH 

tersebut. Menurut Hayati, dkk., (2002) menyatakan 

bahwa produksi susu akan meningkat secara nyata 
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dengan menikanya nilai BCS. Ternak perah pada 

periode laktasi dapat menjaga BCS tetap kosisten 

dengan asupan pakan yang cukup, pada periode laktasi 

ternak perah dapat memperoduksi susu dengan jumlah 

yang memadahi. Sukandar, dkk., (2004) menyatakan 

menikatnya produksi susu pada sapi perah mulai umur 

2 tahun hingga umur 7 tahun disebabkan oaleh 

bertambahnya ukuran tubuh sapi akibat pertumbuhan 

dan jumlah tenunan-tenunan dalam ambing juga 

bertambah. Ambing mencapai puncak pertumbuhan 

pada laktasi ke 3 dan ke 4. 

Faktor yang dapat memepegaruhi produksi 

susu yaitu faktor internal dan faktor exsternal dari 

ternak perah tersebut. Faktor exsternal terdiri dari 

menejemen pemeliharaan ternak, pemberian pakan, 

kondisi kandang serta cuaca dan iklim yang ada pada 

daerah dimana peternakan itu dibuat. Faktor internal 

terdiri dari genetik sapi, jenis sapi, kondisi fisiologis 

dan volume ambing sapi. Syarat dalam pembuatan 

kandang yaitu bahan yang digunakan harus ekonomis, 

tahan lama, dan tidak menimbulkan refleksi panas 

terhadap ternak (Sudrajat dan Ardiarto, 2011). Selain 

hal diatas tingkat kenyamanan dalam kandangpun juga 

menentukan produksi setiap ternak tersebut mulai dari 

ventilasi udara, kebersihan kandang, arah bangunan 

kandang yang mempengaruhi kesehatan ternak tersebut. 

Kandang tunggal sebaiknya menghadap ke timur dan 

kandang ganda sebaiknya membujur kearah selatan. 

Hal ini diakarenakan asupan cahaya matahari pagi yang 

masuk kedalam kandang membantu proses 

pembentukan vitamin D dalam tubuh ternak sekaligus 

mencegah timbulnya bibit penyakit. Pencegahan 

penyakit bisa dilakukan dengan cara menjaga 

kebersiahan kandang , menempatkan pedet dengan alas 

jerami , memberikan obat cacing secara teratur, 
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vaksianasi serta isolasai pada sapi yang baru di beli. 

Karena menurut Sudono, (2002) menejemen kesehatan 

lebih ditekankan dalam program pencegahan penyakit. 

Hasil perhitungan Korelasi BCS dengan Produksi Susu 

didapatkan nilai r = 0,5263 dengan r² = 0,27699169 

yang berati bahwa BCS memberikan pengaruh sebesar 

50%  pada produksi susu. 

 

 

4.5 Hubungan BCS Terhadap Masa Kosong (Days Open) 

Masa kosong (days open) merupakan jarak 

waktu beranak sapi terjadi kebuntingan atau hari-hari 

diamana sapi beranak sampai bunting. Masa kosong 

menjadi salah satu indikator penting dalam ternak perah 

guna menentukan kesuburan pada ternak yang 

dipengaruhi musim beraknak dan umur sapi (Oseni 

et.al., 2003). Hubungan antara BCS dengan Masa 

Kosong (Days Open ) sapi perah sampel yang 

digunakan seperti pada tabel lampiran. Sedangkan 

persamaan regresinya yaitu Y=a+bX. 

                   Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan 

didapatkan hubungan natara BCS dengan  masa kosong 

(days open) besar atau kecilnya nialai BCS suatau 

teranak perah, hasil perhitungan regresi yang telah 

dialakukan didapatkan persaman Y = 94,41 + 0,44X 

dimana persamana tersebut memiliki arti seiap kenaikan 

1 BCS pada sapi perah akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,44 hari. Namun nilai BCS tidah pengaruh 

terhadap panjang masa kosong pada ternak perah. Masa 

kosong bervariasi pada setiap sapi tergantung pada 

kondisi bioalogis sapi dan days open yang panjang akan 

meningkatakan jumlah kemunculan birahi yang mana 

kemunculan birahi tersebut menyebabkan fluktusai 

level hormonal (Rangga, 2014). Selaian musim beranak 

dan umur sapi faktor yang memepengaruhi panjanganya 
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masa kosong diantaranya jenis kelamin anak, anak 

berjenis kelamin jantan mempunyai masa kosong yang 

lebih kecil dibandingakan anak betina (Izquierdo et.al., 

2008). 

 Hafez,  (2000) menyatakan bahwa selama masa 

kosong induk dapi perah pasca partus mengalami 

kondisi keseimbangan yang negatif artinya konsumsi 

energi yang dikonsumsi lebih rendah dibandingkan 

energi yang dibutuhkan oleh induk. Induk sapi perah 

yang mengelami kondisi keseimbangan energi negatif 

akan menimbulkan penurunan dry matter intake, 

perubahan siklus hormonal serta menurunya sistem 

imunitas dalam tubuh induk , walaupun keseimbangan 

energi tersebut hanya berlaku dalam waktu 3 minggu 

saja pasca partus namun hal ini dapat mempengaruhi 

terbentuknya masa esterus pertama pasca partus, 

pelaksanaan inseminasi , perpanjangan days open dan 

calving interval (Rangga, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


