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ABSTRACT

PREDICTION OF MILK PRODUCTION USING SOME MATHEMATICAL
MODEL ON LACTATING FRIESIAN HOLSTEIN COWS

IN KPSP “SETIA KAWAN” DAIRY FARM
NONGKOJAJAR DISTRICT, PASURUAN REGENCY.

The aim of this reseacrh was to determine an appropriate mathematical model to
predict milk production. Using once a week or twice a month records for three months,
three models were used, i.e: incomplete gamma function cxb

x eaxy -= , orthogonal
pholinominal contrast 12 )( -++= cxbxaxyx , and non linier regression cx

x aebxay ---= .
The three models were applied using daily milk production records 8 cows at first, 48
cows at  second,  48  cows at  third,  42  cows at  fourth  and  12  cows at  fifth  lactation.  The
result  showed  that  the  model  of  orthogonal  pholinominal  contrast  using  twice  a  month
recordings for three months give the least different percentage (0.73 to 5.8%) between the
prediction and the real milk production from first to fifth lactation. It was recommended
to use orthogonal pholinominal contrast 12 )( -++= cxbxaxyx  in estimating milk
production based on twice a month record for three months.

Keyword:  Prediction of milk production, mathematical model, orthogonal
                  pholinominal contrast, incomplete gamma function



RINGKASAN

PENDUGAAN PRODUKSI SUSU DENGAN MENGGUNAKAN BEBERAPA
RUMUS MATEMATIKA PADA SAPI PERAH FRIESIAN HOLSTEIN (FH)

DI KPSP “SETIA KAWAN” NONGKOJAJAR KECAMATAN TUTUR KABUPATEN
PASURUAN

Penelitian dilaksanakan di Unit Perkandangan Sapi Perah (PSP) Sekarsari KPSP
”Setia Kawan” Nongkojajar pada bulan Juli sampai Agustus 2009. Tujuan penelitian
adalah untuk menduga produksi susu sapi perah PFH secara lebih awal selama satu
periode laktasi 44 minggu dengan menggunakan beberapa model rumus, dan
membandingkan hasil dugaan produksi susu dari beberapa model rumus tersebut dengan
produksi susu sebenarnya untuk mendapatkan rumus pendugaan produksi dengan tingkat
kesalahan terkecil.

Materi penelitian berupa data sekunder catatan harian produksi susu dari 12 ekor
sapi perah laktasi ke-1, 48 ekor sapi perah laktasi ke-2, 48 ekor sapi perah laktasi ke-3, 44
ekor sapi perah laktasi ke-4 dan 12 ekor sapi perah laktasi ke-5. Metode yang digunakan
adalah percobaan, yaitu dengan mengambil data produksi susu 1 kali per minggu selama
13 minggu awal laktasi dan 2 kali per bulan selama 3 bulan awal laktasi. Kedua data
tersebut diuji pada 3 model rumus pendugaan yakni, model 1: cxb

x eaxy -= ,   model  2:
12 )( -++= cxbxaxyx  dan model 3: cx

x aebxay ---= .
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan data produksi 1 kali

per minggu selama 3 bulan awal laktasi pada 3 model rumus, laktasi ke-1 sampai ke-5
menghasilkan rataan selisih dugaan produksi susu yang lebih tinggi dibandingkan total
produksi susu sebenarnya yakni model 1: 6,17%, model 2: 7,29%, model 3: 7,78%.
Sedangkan dengan menggunakan data produksi 2 kali per bulan selama 3 bulan awal
laktasi rataan selisih dugaan produksi yang dihasilkan mulai laktasi ke-1 sampai ke-5 oleh
model 1 dan 2 masing-masing 15,56% dan 2,60% lebih rendah dibanding total produksi
susu sebenarnya, sedangkan model 3 27,57% lebih tinggi dibanding total produksi susu
sebenarnya.

Disimpulkan bahwa produksi susu selama satu masa laktasi dapat diduga lebih
awal dengan menggunakan data produksi 1 kali per minggu dan 2 kali per bulan selama 3
bulan awal laktasi. Selisih terkecil diperoleh dari model rumus 12 )( -++= cxbxaxyx

dengan menggunakan data produksi 2 kali per bulan selama 3 bulan awal laktasi. Untuk
menduga produkis susu secara lebih awal disarankan untuk menggunakan model rumus 2,

12 )( -++= cxbxaxyx  dengan mengambil data produksi 2 kali per bulan selama 3 bulan
awal laktasi karena model ini memberikan informasi hasil dugaan yang lebih mendekati
produksi susu sebenarnya.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hal yang sering diabaikan oleh peternak sapi perah adalah pencatatan

produksi susu. Kendala yang menyebabkan tidak pernah dilakukannya  pencatatan

produksi susu adalah biaya, waktu, tenaga kerja serta kurangnya kesadaran dari peternak

untuk melakukan pencatatan produksi susu.  Pencatatan produksi yang tidak pernah

dilakukan dapat menimbulkan kesulitan untuk mengetahui produksi susu seekor ternak

selama satu periode laktasi, sehingga peternak tidak dapat merencanakan pengembangan

usaha perternakannya dimasa depan.

Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan menduga

produksi susu. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk menduga produksi susu

adalah Simplified Method (SM), Test Interval Method (TIM) dan Centering Date Method

(CDM) (Norman, Raden, Wright and Clay, 1999). Pendugaan produksi susu dengan

metode tersebut tidak memerlukan catatan produksi harian secara lengkap, namun harus

dilakukan hingga akhir periode laktasi.

Pendugaan produksi susu dengan melihat catatan produksi hingga akhir periode

laktasi, memberikan kesempatan yang kecil kepada peternak untuk melakukan perbaikan

manajemen pemeliharaan pada induk yang berproduksi rendah, sehingga menimbulkan

kerugian secara ekonomis karena adanya penurunan produksi susu. Oleh karena itu perlu

suatu metode baru untuk menduga kemampuan produksi susu secara lebih awal pada saat

laktasi sedang berlangsung untuk mengurangi tingkat kerugian peternak.

Sudarwati (1990) telah berhasil menemukan dugaan nilai konstanta a, b dan c

pada beberapa model rumus matematika yang digunakan untuk menduga produksi susu



sapi perah yang dipelihara di Indonesia. Model rumus dan dugaan nilai konstanta a, b dan

c tersebut dapat digunakan untuk menduga produksi susu seekor ternak secara lebih awal

dan pola kurva laktasi selama satu periode laktasi.

Pendugaan produksi susu secara lebih awal selama satu periode laktasi dapat

membantu peternak untuk mengetahui total produksi susu seekor ternak secara lebih

awal,  memperkirakan besarnya keuntungan, mengadakan seleksi sapi perah secara lebih

awal serta memperkirakan jumlah kebutuhan pakan selama satu periode laktasi. Oleh

karena itu penelitian ini bermaksud untuk menduga produksi susu sapi perah secara lebih

awal di peternakan sapi perah rakyat.

1.2 Rumusan Masalah

Produksi susu yang tinggi dari seekor sapi perah akan memberikan keuntungan

ekonomis yang besar pada peternak. Diperlukan manajamenen pemeliharaan yang baik

agar sapi tersebut tetap berproduksi tinggi selama laktasi. Produksi susu yang tinggi akan

menjaga keberlangsungan ekonomi perusahaan  peternakan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu peternak harus mampu merencanakan pengembangan usaha

peternakannya berdasarakan kemampuan produksi susu sapi pada saat laktasi sedang

berlangsung.

Salah satu cara untuk merencanakan pengembangan usaha peternakan di masa

yang akan datang dapat dilakukan dengan menduga produksi susu secara lebih awal pada

saat laktasi sedang berlangsung. Pendugaan produksi susu secara lebih awal ini

memberikan keuntungan pada peternak untuk mendapatkan produksi susu yang

maksimal, melakukan seleksi sapi perah secara lebih awal  serta memperkirakan

kebutuhan pakan selama satu periode laktasi. Namun peternak di Indonesia belum



memahami pentingnya hal ini, sehingga peternak tidak mampu merencanakan

pengembangan usaha peternakannya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menduga produksi susu sapi perah FH secara

lebih awal selama satu periode laktasi 44 minggu dengan menggunakan beberapa model

rumus, dan membandingkan hasil dugaan produksi susu dari beberapa model rumus

tersebut dengan produksi susu sebenarnya untuk mendapatkan rumus pendugaan produksi

susu dengan tingkat kesalahan terkecil.

1.4 Kegunaan penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk

menduga produksi susu sapi perah FH secara lebih awal selama satu periode laktasi 44

minggu, serta sebagai salah satu cara untuk melakukan seleksi pada induk sapi perah yang

ada.

1.5 Kerangka pikir

Keberlangsungan industri peternakan sangat tergantung dari produksi susu yang

dihasilkan. Dengan melakukan manajemen pemeliharaan sapi laktasi secara baik, maka

produksi susu yang dihasilkan dapat maksimal. Oleh karena produksi susu merupakan

sifat kuantitatif yang selalu terulang dalam masa produksi, maka produksi susu dapat

diduga pada saat laktasi sedang berlangsung. Pendugaan produksi susu penting untuk

keberlangsungan ekonomi perusahaan peternakan.

Produksi susu yang diduga dengan melihat catatan produksi susu sampai dengan

akhir periode laktasi memerlukan waktu yang lama sehingga memberikan kesempatan



yang lebih kecil kepada peternak untuk melakukan perbaikan manajemen pemeliharaan.

Perbaikan manajemen yang lambat pada induk yang berproduksi rendah menyebabkan

kerugian secara ekonomis. Dengan menggunakan beberapa model rumus matematika dan

nilai konstanta a, b dan c yang di temukan oleh oleh Sudarwati (1990), maka penelitian

ini bermaksud untuk menduga produksi susu secara lebih awal dengan menerapkan rumus

dan nilai konstanta yang ditemukan tersebut.

Pendugaan produksi susu secara lebih awal selama satu periode laktasi akan

membantu peternak dalam merencanakan usaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal,

memperkirakan jumlah kebutuhan pakan selama satu periode laktasi, serta mengadakan

seleksi sapi perah secara lebih awal.

1.6 Hipotesis

Pendugaan produksi susu sapi perah FH secara lebih awal selama satu periode

laktasi 44 minggu menggunakan rumus cxb
x eaxy -=  dengan menggunakan data produksi

1 kali per minggu selama 3 bulan awal laktasi, di unit Perkandangan Sapi Perah (PSP)

Sekarsari KPSP ”Setia Kawan” Nongkojajar Kabupaten Pasuruan memiliki tingkat

kesalahan terkecil.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Sapi Perah Friesian Holstein (FH)

Sapi Friesian Holstein (FH) adalah bangsa sapi perah yang berasal dari Belanda,

dengan ciri-ciri warna tubuh belang hitam putih dengan pembatas yang jelas, terdapat

warna putih berbentuk segi tiga di dahi dengan kepala panjang.  Produksi susunya

mencapai 6.350 liter/laktasi. Sementara di Indonesia rata-rata produksinya hanya

mencapai 3.660 liter/laktasi (Susilorini, Sawitri danMuharlien, 2008).

Setelah induk beranak, produksi susu akan terus meningkat dengan cepat sampai

mencapai puncak produksi pada 35-50 hari setelah melahirkan (Blakely dan Bade, 1991;

Siregar, 1995).  Setelah mencapai puncak produksi, produksi susu harian akan mengalami

penurunan sampai dengan akhir periode laktasi, rata-rata 2,5% per minggu (Siregar,

1995), 6 % per bulan (Blakely dan Bade, 1991). Produksi susu sapi perah per laktasi akan

meningkat terus sampai dengan laktasi yang ke-4 atau pada umur 6 tahun, apabila sapi

perah itu pada umur 2 tahun sudah melahirkan (laktasi pertama) (Siregar, 1995).

Sapi perah yang beranak pada umur 2 tahun dapat diharapkan meningkat

produksinya sebesar 25% untuk mencapai tingkat produksi maksimum. Agar sekitar umur

2 tahun sapi perah dapat berproduksi maka sapi perah harus dikawinkan pada umur 13-15

bulan (Blakely dan Bade, 1991).

2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Susu

Produksi susu dari sapi perah mengikuti suatu pola yang disebut kurva laktasi

(Soronsen, Norgaard, Theil, Vestergaard, dan Sejrsen, 2006). Dari sudut pandang

peternak ada tiga faktor yang menentukan banyaknya seekor sapi perah dapat



memproduksi susu selama satu periode laktasi yaitu: hari terjadinya puncak produksi

(terjadi sekitar 35 hari) setelah melahirkan (Gambar 1), persistensi dan lama laktasi

(Molento, 2009).

Gambar 1. Kurva laktasi sapi perah selama satu periode laktasi (Molento, 2009).

Secara umum produksi susu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: Bangsa sapi,

tingkat laktasi dan umur, bulan laktasi dan persistensi laktasi, frekuensi pemerahan, bobot

sapi,  kebuntingan, periode kering, pakan sapi, musim beranak, suhu dan kelembaban

lingkungan serta penyakit (Siregar, 1995; Sudono, dkk, 2003; Saleh, 2004; Susilorini,

Sawitri dan Muharlien, 2008; Anonymous, 2009b). Hurley (2007g) dan Anonymous

(2009b) menambahkan bahwa laju sekresi susu, birahi, persiapan sebelum pemerahan dan

stres juga dapat mempengaruhi produksi susu.

2.2.1 Bangsa Sapi

Kemampuan seekor sapi untuk menghasilkan susu tergantung dari keturunan dan

bangsa sapi (Sudono, dkk, 2003; Saleh, 2004; Susilorini, dkk, 2008; Anonymous, 2009b)

dikatakan pula bahwa kemampuan untuk menghasilkan susu yang tinggi dimiliki oleh

bangsa sapi Friesian Holstein (FH) (Tabel 1).



Tabel 1. Produksi susu tiap bangsa sapi perah

No Bangsa sapi Produksi susu/ laktasi
Rata-rata Standar Deviasi

1 Friesian Holstein (FH) 7.073 liter 1.425 liter
2 Ayrshire 5.247 liter 1.061 liter
3 Jersey 4.444 liter 1.130 liter
4 Brown Swiss 5.812 liter 1.421 liter
5 Guernsey 4.809 liter 1.095 liter

Di Indonesia produksi susu sapi FH hanya 12 liter/ ekor/ hari atau kurang lebih

3.660 liter/ laktasi (Susilorini, dkk, 2008).

2.2.2 Tingkat Laktasi dan Umur

Produksi susu yang dihasilkan sapi perah akan meningkat dengan bertambahnya

laktasi (umur) sapi (Anonymous 2009b ).  Produksi  susu  sapi  perah  per  laktasi  akan

meningkat terus sampai dengan tingkat laktasi yang ke-4 atau pada umur 6 tahun, asalkan

sapi perah itu pada umur 2 tahun sudah melahirkan (laktasi pertama) (Siregar, 1995;

Anonymous 2009b). Setelah mencapai tingkat produksi yang makimum produksi tiap

tahunnya menurun (Blakely dan Bade, 1991; Saleh 2004).

Peningkatan produksi susu sapi perah karena faktor umur merupakan akibat dari

bertambah besarnya sistem pencernaan dan bertambah besarnya kelenjar mammary untuk

mensekresi susu sejak laktasi pertama. Alasan lain dari meningkatnya produksi susu

dengan bertambahnya umur adalah merupakan akibat dari kebuntingan dan laktasi yang

berulang. Data produksi susu pada sapi perah menunjukkan bahwa 20% peningkatan

produksi susu karena meningkatnya bobot badan dan 80% merupakan akibat kebuntingan

yang berulang. Kebuntingan dan laktasi yang berulang dapat menyebabkan peningkatan

30% produksi susu dari laktasi pertama hingga laktasi ke lima (Anonymous 2009b).

Dipercaya ada sedikit pertumbuhan dari sel sekresi susu selama berlangsungnya

kebuntingan (Hurley, 2007c).



2.2.3 Bulan Laktasi dan Persistensi

Produksi susu akan terus meningkat dengan cepat sampai mencapai puncak

produksi pada 3-6 minggu setelah melahirkan (Blakely dan Bade, 1991; Siregar, 1995;

Anonymous, 1997; Hurley, 2007c). Setelah mencapai puncak produksi, sapi akan

mengalami penurunan produksi susu harian. Sapi perah yang berproduksi rendah akan

mencapai puncak produksi lebih awal dibandingkan dengan sapi perah yang berproduksi

tinggi (Anonymous, 1997; Hurley, 2007c).

Kemampuan sapi perah untuk mempertahankan produksi setelah puncak produksi

dinamakan persistensi. Ada banyak sekali variasi dari persistensi setelah puncak produksi

di awal laktasi. Induk muda yang baru melahirkan  mengalami penurunan peroduksi susu

sebesar 6% per bulan sedangkan induk dewasa 9% per bulan (Hurley, 2007c).

Penurunan produksi susu ini disebabkan karena penurunan secara berangsur-

angsur dari sel sekresi susu. Turunnya jumlah sel ambing tersebut merupakan penyebab

utama dari turunnya produksi susu selama laktasi. Lebih tepatnya penurunan ini

disebabkan oleh epithelial cell yang berjumlah 79% dari kelenjar ambing pada saat 90

hari laktasi berkurang menjadi 73% setelah 240 hari laktasi (Boutinaud, Flament, and

Jemmes, 2004). Menurut Stefanon, Monica, Gianfranco, Christopher dan Colin (2002)

bahwa penuruan epithelial cell tersebut merupakan hasil dari imbangan antara proliferasi

sel dan sel yang mati. Dikatakan pula bahwa persistensi selama laktasi dipengaruhi oleh

sel yang mati yang disebut apoptosis.

2.2.4 Bobot Sapi

Bobot badan sapi mempunyai hubungan dengan jumlah produksi susu. Sapi perah

yang badannya besar akan menghasilkan susu yang lebih banyak dibandingkan dengan

sapi yang berbadan kecil, asalkan bangsa dan umurnya sama. Hal ini disebabkan karena



sapi yang berbadan besar akan makan lebih banyak, sehingga menghasilkan susu lebih

banyak, karena metabolisme yang tinggi (Sudono, dkk, 2003).

2.2.5 Kebuntingan

Kebuntingan mempengaruhi persistensi dari produksi susu selama laktasi

berlangsung (Hurley, 2007c). Persistensi dari laktasi akan mengalami penurunan ketika

sapi mengalami kebuntingan (Capuco, Ellis, Hale, Long, Erdman, Zhao dan Paape, 2003).

Sebagian besar penurunan produksi susu terjadi setelah 5 bulan kebuntingan. Selama 5

bulan pertama kebuntingan, penurunan produksi susu pada sapi yang bunting adalah sama

dengan penurunan produksi susu pada sapi yang tidak bunting, pada periode laktasi yang

sama. Setelah 5 bulan kebuntingan, sapi mulai mengalami penurunan produksi susu lebih

cepat (persistensi rendah) sehingga menghasilkan selisih produksi susu dibandingkan sapi

yang tidak bunting (Capuco, et al, 2003; Boutinaud, et al , 2004; Hurley 2007;

Anonymous 2009b).

Selisih tersebut menurut Anonymous (2009b) disebabkan karena meningkatnya

pengalihan nutrisi dari kelenjar susu ke uterus untuk pemeliharaan dan perkembangan

fetus. Capuco, et al (2003), Boutinaud, et al (2004) dan Anonymous (2009b)

menambahkan bahwa pengaruh ini sejalan dengan meningkatnya estrogen plasma yang

berasal dari placenta fetus. Hormon ini diketahui dapat berpengaruh negatip pada

produksi susu. Terlebih lagi estrogen yang diketahui terlibat dalam perkembangan

ambing juga mengatur aktifitas kelenjar ambing selama laktasi.

Selain itu perubahan produksi susu ini tampaknya berhubungan dengan variasi

imbangan antara apoptosis (kematian sel) dan proliferasi (perkembangbiakan sel/

perbanyakan sel baru) selama jumlah dari sel ambing (mammary cell/ secretory cell) yang

mengalami apoptosis dan proliferasi meningkat pada sapi laktasi bunting (Boutinaud, et



al 2004). Lebih lanjut Norgaard, Soronse, Theil, Sehested dan Sejrsen (2008) mengatakan

bahwa penurunan proliferasi sel dapat mempercepat penurunan persistensi selama laktasi

pada sapi bunting.

2.2.6 Periode Kering

Periode kering merupakan suatu periode istirahat (tidak diperah) bagi seekor sapi

perah menjelang melahirkan yang bertujuan untuk memberi nutrisi pada fetus yang

sedang berkembang, mempersiapkan kelenjar ambing (mammary gland) untuk laktasi

selanjutnya dan untuk mempersiapkan kondisi tubuh yang optimum pada saat melahirkan

(Anonymous, 2006; Anonymous, 2009d)

Idealnya sapi perah harus dikeringkan atau dihentikan pemerahannya 40-60 hari

sebelum tanggal kelahiran yang diperkirakan (Cote, 2006; Anonymous, 2009d; Monroe

dan Amaral-Phillips, 2009).  Sapi yang dikeringkan kurang dari 40 hari hari akan

mengakibatkan berkurangnya produksi susu di periode laktasi selanjutnya sebesar 25-

40% (Anonymous, 2009d). Anonymous (2006) dan Monroe dan Amaral-Phillips (2009)

mengatakan bahwa periode kering yang pendek atau periode kering yang tidak dilakukan,

jelas menurunkan jumlah sel sekretori (ephithelial cells) dalam mammary gland, dan

menurunkan produksi susu.

Ephithelial cells terus mengalami regenerasi dan berlangsung optimum selama

periode kering, regenarasi ini lebih disebabkan karena adanya proliferasi mammary cell

(Hurley, 2007c). Lebih lanjut  Soronsen, et al, (2006) menambahkan bahwa fraksi dari sel

alveolar yang mengalami proliferasi selama periode kering lebih tinggi sebesar (8,6%)

dibanding selama laktasi yang hanya sebesar (0,5%).



2.2.7 Kondisi Tubuh Saat Melahirkan

Kondisi tubuh sapi dapat dievaluasi melalui suatu metode penilaian yang disebut

dengan Body Condition Scoring. Pada  sapi  perah  nilai  (score) berkisar antara 1-5 yang

mana Body Condition Score (BCS) 1 adalah sangat kurus dan 5 adalah sangat gemuk.

Kondisi tubuh sapi BCS pada saat melahirkan dapat mempengaruhi produksi susu. Pada

saat melahirkan direkomendasikan BCS sapi berkisar 3,25 hingga 3,75 (Cote, 2006;

Anonymous, 2009d; Anonymous, 2009e; Heinrichs and Ishler, 2009; Monroe and Amaral-

Phillips, 2009).

Sapi yang memiliki kondisi tubuh yang baik saat melahirkan akan menghasilkan

produksi susu yang tinggi selama laktasi dibandingkan dengan sapi yang kondisi

tubuhnya kurus saat melahirkan (Anonymous, 2009b). Sebuah penelitian di Virginia Tech

menunjukkan bahwa sapi yang dikondisikan dengan tepat pada akhir laktasi akan lebih

persisten dalam produksi susu selama beberapa bulan terakhir laktasi dan puncak

produksinya tinggi selama laktasi berikutnya (Perkins, 2002).

2.2.8 Suhu Lingkungan

Suhu lingkungan dapat mempengaruhi produksi susu. Pengaruh dari suhu

lingkungan terhadap produksi susu tergantung dari bangsa sapi. Bangsa sapi yang besar

seperti FH akan lebih toleran terhadap suhu yang dingin dibandingkan dengan bangsa

sapi yang kecil seperti Jersey (Anonymous, 2009b).

Suhu yang optimal untuk sapi-sapi perah adalah 45ºF-75ºF (7,2°C-23,8°C) dengan

zona nyaman untuk sapi laktasi pada kisaran suhu 50ºF-80ºF (10°C-26,6°C). Suhu

lingkungan yang dingin lebih bisa ditoleransi dari pada suhu lingkungan yang panas

(Anonymous, 1997). Anonymous (2009b) berpendapat bahwa produksi susu berkurang

jika suhu lingkungan melebihi 27ºC. Penurunan produksi susu terjadi lebih besar karena



penurunan konsumsi pakan. Lebih lanjut dikatakan bahwa suhu yang tinggi lebih

berpengaruh terhadap sapi yang berproduksi tinggi dibanding sapi yang berproduksi

rendah dan pengaruh tersebut berdampak buruk khususnya selama puncak laktasi.

2.2.9 Pemberian Pakan

Nutrisi pakan yang tidak cukup dapat membatasi sekresi susu melebihi faktor

lainnya. Sedangkan nutrisi yang bagus saja tidak bisa menjamin produksi susu tinggi,

nutrisi yang jelek dapat menghambat pencapaian potensi produksi susu seekor sapi seperti

halnya manajemen yang buruk, potensi genetik yang rendah, atau lingkungan yang tidak

nyaman. Keberlangsungan laktasi berhubungan erat dengan ketidak cukupan konsumsi

pakan pada hewan yang sedang laktasi (Anonymous, 2009c).

Pakan sapi perah terdiri dari hijauan sebanyak 60% dan konsentrat 40% dari berat

kering (Syukur, 1995). Lebih lanjut Siregar (1995) mengatakan bahwa untuk mencapai

produksi susu yang tinggi dengan tetap mempertahankan kadar lemak susu dalam batas

normal, perbandingan antara hijauan dengan kosentrat dalam ransum sapi perah laktasi

adalah sekitar 60:40 (dalam bahan kering ransum). Apabila hijauan yang diberikan

berkualitas rendah, perbandingan itu dapat bergeser menjadi 55:45, dan jika hijauan yang

diberikan itu berkualitas sedang sampai tinggi perbandingan itu dapat bergeser menjadi

64:36.

Pada sapi laktasi pemberian konsentrat disesuaikan dengan pemerahan, biasanya

diberikan ½ jam sebelum pemerahan atau dapat pula diberikan pada saat pemerahan agar

sapi yang diperah lebih tenang (Siregar, 1995). Konsentrat diberikan sebelum pemerahan

sebanyak 1-2% dari bobot badan (BB) sedangkan hijauan diberikan setelah pemerahan

sebanyak 10% dari BB. Sapi yang sedang laktasi memerlukan pakan tambahan sebesar

25% dari hijauan dan konsentrat yang diberikan (Anonymous, 2009a).



 Pemberian pakan pada sapi laktasi perlu disesuaikan dengan bobot badan, jumlah

produksi susu yang dihasilkan, dan kandungan lemak dari susu tersebut (Susilorini, dkk,

2008). Agar produksi susu tinggi pemberian pakan disarankan sebagai berikut:

1. Hijauan yang diberikan harus berkualitas bagus sebanyak sapi tersebut dapat

mengkonsumsi, tetapi jangan mengandung bahan kering yang rendah.

2. Konsentrat yang diberikan harus berkualitas bagus sebanyak 8-10

kg/ekor/hari, tergantung dari bobot badannya (maksimal 2 kg/100kg bobot

badan).

3. Perlu diingat bahwa kekurangan konsentrat yang sementara dapat

mengakibatkan penurunan produksi susu yang tajam. Sangat sulit

mengembalikan produksi susu pada tingkat semula walaupun konsentrat

tersedia lagi. Oleh sebab itu penyediaan pakan secara terus menerus sangat

penting (Susilorini, dkk, 2008).

Blakely dan Bade (1991) menjelaskan bahwa sapi yang baru masuk kelompok

laktasi haruslah diberi sejumlah konsentrat sebanyak yang dapat dihabiskan dengan aman

(sekitar 2-2,5 lb untuk tiap 100 lb berat badan atau 0,9 sampai 1,25 kg untuk tiap 45 kg

bobot badan). Bahan itu diberikan sebagai tambahan hijauan berkualitas tinggi yang

disajikan pada sapi yang bersangkutan. Fungsi utama bahan pakan konsentrat adalah

untuk mensuplai energi tambahan yang diperlukan untuk produksi susu maksimal yang

tidak dapat dipenuhi oleh hijauan saja.

2.2.10 Frekuensi Pemerahan

Produksi susu semakin meningkat seiring meningkatnya frekuensi pemerahan.

Pemerahan dua kali sehari paling tidak menghasilkan produksi susu 40% lebih banyak

dari pada pemerahan satu kali sehari. Frekuensi pemerahan tiga kali sehari akan



meningkatkan produksi susu hingga 20% (kisaran 5-25%) dibanding pemerahan dua kali

sehari (Hurley, 2007e; Anonymous, 2009b). Pemerahan empat kali sehari akan

meningkatkan produksi susu sebesar 5-10% dibanding pemerahan tiga kali sehari, tetapi

hal ini tidak ekonomis (Hurley, 2007e).

 Sepertiga peningkatan produksi susu tersebut disebabkan oleh penurunan tekanan

ambing (feed back inhibitor lactation) FIL akibat frekuensi pemerahan dan sisanya

disebabkan oleh pemberian pakan dan manajemen yang lebih baik (Hurley, 2007e).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa frekuensi pemerahan yang meningkat dapat

memacu proliferasi sel mammary. Peningkatan frekuensi pemerahan akan meningkatkan

produksi susu yang disebabkan karena meningkatnya aktivitas dari sel secretory ambing

(mammary secretory cells), yang sering diikuti dengan proliferasi jaringan secretory

(secretory tissue) (Capuco, et al, 2003).

2.2.11 Interval Pemerahan

Produksi susu yang tinggi ditentukan juga oleh interval pemerahan yang sama saat

laktasi (Anonymous, 2009b). Interval pemerahan yang optimum untuk sapi yang diperah

dua kali sehari adalah 12 jam (Hurley, 2007; Anonymous, 2009b ). Sapi yang diperah

dengan interval tidak sama akan memproduksi susu yang rendah dibandingkan sapi yang

diperah dengan interval pemerahan yang sama (Anonymous, 2009b)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sapi yang diperah dua kali sehari dengan

interval pemerahan 9 dan 15 jam menghasilkan susu 1,8% lebih rendah di banding

dengan sapi yang diperah dengan interval 12 jam, sedangkan interval pemerahan 8 dan 16

jam menghasilkan penurunan produksi susu sebesar 3,4%. (Anonymous,1997; Hurley,

2007d). Penurunan produksi susu dari pemerahan yang intervalnya berbeda akan lebih



banyak berpengaruh terhadap sapi yang berproduksi susu tinggi dari pada sapi yang

berproduksi rendah (Anonymous, 2009b).

2.2.12 Laju Sekresi Susu

Faktor mendasar yang membatasi laktasi sapi, diantaranya adalah banyaknya

sekresi susu dan laju sekresi susu (per unit waktu). Potensi produksi susu adalah

proporsional dengan jumlah jaringan kelenjar sekresi susu. Ambing yang kecil akan lebih

tidak memberikan keuntungan di dalam laktasi karena ketidak-cukupannya untuk

mensekresikan susu dan juga menyimpannya (Hurley, 2007f).

Pada sapi perah rata-rata kecepatan laju sekresi susu berlangsung cepat dan relatip

konstan selama 8 hinga 10 jam setelah pemerahan. Kemudian secara perlahan-lahan

kecepatan sekresi susu mengalami penurunan. Setelah 24 jam, ada penurunan kecepatan

sekresi yang nyata yang berlanjut hingga sekresi berhenti sama sekali kira-kira pada 35

jam setelah pemerahan (Hurley, 2007; Anonymous, 2009b). Penurunan laju sekresi susu

selama interval pemerahan yang panjang antar pemerahan merupakan alasan bahwa

interval pemerahan yang sama sangat dianjurkan dalam pemerahan (Hurley, 2007f).

2.2.13 Residual Milk

Residual milk dapat didefinisikan sebagai jumlah susu yang tertinggal dalam

ambing setelah pemerahan selesai. Sekitar 10-25% dari total susu yang tertinggal di

dalam ambing sebagai residual milk. Residual milk dalam jumlah besar akan mengurangi

produksi susu harian, mengurangi produksi laktasi dan sapi akan mengalami hari laktasi

yang pendek (Hurley,2007h; Anonymous, 2009b).

Sapi dara yang sedang laktasi memiliki residual milk yang lebih sedikit dibanding

sapi tua. Persentase residual milk lebih besar pada sapi yang berproduksi rendah



dibanding dengan sapi yang berproduksi tinggi selama laktasi. Residual milk menurun

secara proporsional terhadap produksi susu sebagaimana laktasi berlangsung. Artinya

persentase residual milk tetap selama sepanjang laktasi (Hurley, 2007h). Hurley (2007h)

dan Anonymous (2009b) berpendapat bahwa meninggalkan 4 pound susu (1,8 liter susu)

di dalam ambing setelah pemerahan selama 10 hari secara berturut-turut secara permanen

akan mengurangi produksi susu selama sepanjang laktasi

2.2.14 Persiapan Pemerahan

Rangsangan pengeluaran susu dengan cara memijat ambing menggunakan kain

basah, yang kemudian dilakukan ”fore milking” pada setiap quarter ambing dapat

memperpendek waktu pemerahan sebesar 27%, menurunkan jumlah ”hand strippings”

dan meningkatkan produksi. Pemijatan ambing di antara pemerahan dapat meningkatkan

produksi susu sebesar 1-1,5%, meskipun ini mungkin secara statistik tidak nyata (Hurley,

2007d).

2.2.15 Penyakit

Penyakit yang berpengaruh besar terhadap produksi susu pada sapi perah adalah

penyakit metabolis dan penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Beberapa penyakit

metabolis yang dapat menyerang sapi-sapi laktasi adalah milk fever dan ketosis. Milk

fever juga dikenal dengan parturient paresis atau hypocalcaemia adalah penyakit

metabolis dan terjadi lebih sering pada sapi yang berproduksi tinggi. Penyakit ini berupa

serangan mendadak pada sapi laktasi dan biasanya terjadi tidak lebih dari 72 jam (3 hari)

setelah melahirkan dan jarang hingga bulan pertama atau kedua setelah melahirkan

(Champness, 2007; Mann, 2009). Penyebab yang paling sering dijumpai dalam kasus milk

fever adalah rendahnya tingkat kalsium di dalam darah, yang menurun di dalam serum



darah dari normalnya sekitar 10 mg/ 100 ml menjadi 3 hingga 7 mg/ 100 ml (Hurley,

2007; Anonymous, 2009f).

Penyakit metabolis lain yang menyerang sapi laktasi adalah ketosis. Ketosis atau

acetonemia adalah penyakit metabolis yang menyerang sapi laktasi yang berproduksi

tinggi atau sapi yang diberi pakan dengan kualitas yang rendah, yang terjadi antara 10

hingga 60 hari setelah melahirkan, tetapi hanya 4-12% menampakkan tanda-tanda klinis.

Ketosis disebabkan oleh defisiensi glukosa (gula) dalam darah dan jaringan tubuh secara

cepat bersamaan dengan waktu terjadinya negative energy balance (Hurley, 2007; Stone,

2007).

Penyakit yang disebabkan oleh infeksi yang umum menyerang sapi perah dan

berdampak besar mengurangi produksi susu adalah mastitis adalah peradangan ambing

yang disebabkan mikroorganisme. Peradangan ini dapat menyebabkan penurunan

produksi susu, sehingga menimbulkan kerugian secara ekonomis (Saleh, 2004; Susilorini,

dkk 2008).

Lebih tegas Bray dan Shearer (2003) mengatakan bahwa penurunan total produksi

susu akibat mastitis sebesar 15-20%. Duval (1997) memperkirakan bahwa 25%

kerentanan pada infeksi diakibatkan oleh faktor lingkungan, 20% faktor genetik dan 50%

manajemen ternak.

Mastitis yang merupakan penyakit utama yang mempengaruhi produksi pada sapi

perah menghambat jaringan secretory untuk mensintesis komponen susu dan merusak

jaringan secretory sehingga mengakibatkan menurunnya produksi susu. Penurunan

produksi susu yang bertahan lama tersebut disebabkan oleh rusaknya jaringan secretory

(Anonymous, 2009b).



2.2.16 Stres

Stres mempunyai pengaruh yang besar pada sapi yang memiliki produksi susu

tinggi (Hurley, 2007g). Stres yang disebabkan oleh ketakutan terhadap manusia telah

memiliki dampak terhadap performance produktivitas ternak perah. Oleh karena itu,

penurunan emosi atau stres fisik dari ternak dapat membantu mereka untuk meningkatkan

produktivitas dan mempertahankan status kesehatannya. Sapi yang penanganan

sebelumnya dilakukan dengan tenang akan menjadi jinak dan mudah ditangani di waktu

selanjutnya. Adanya penanganan yang kasar tidak merubah produksi susu per pemerahan

dari seekor sapi tetapi meningkatkan residual milk hingga 70% (Pulina, Nudda,

Macciotta, Battacone, Rassu and Cannas, 2007).

2.2.17 Birahi

Aktivitas dari sapi ketika birahi umumnya akan mengurangi sekresi susu,

meskipun demikian hal ini terjadi secara temporer (Anonymous, 1997; Hurley, 2007g).

Lebih lanjut Hurley (2007g) menegaskan bahwa pengaruh birahi terhadap produksi susu

utamanya berasal dari aktifitas fisik dari sapi yang birahi dan menurunnya konsumsi

pakan, dibanding efek dari peningkatan estrogen pada saat birahi. Oleh karena itu untuk

meminimalkan penurunan produksi susu selama birahi, sapi harus di kandangkan.

2.3 Pencatatan Produksi Susu

Catatan produksi susu yang ideal mencatat setiap pagi dan sore hari, selama

berlangsungnya masa laktasi. Namun untuk suatu peternakan rakyat hal  ini kurang

diperhatikan, karena dianggap merepotkan (Hardjosubroto, 1994).

Umumnya tujuan dari pencatatan produksi susu adalah untuk memberikan

informasi secara terperinci kepada peternak tentang individu sapi dan kelompok sapi,



untuk digunakan dalam mengambil keputusan secara harian, mengevaluasi manajemen

pemeliharaan di waktu yang lalu. Ciri yang diinginkan dari catatan peternakan (produksi

susu) adalah dapat memberikan informasi yang sederhana, lengkap, akurat, terbaru dan

mudah dipahami dan itu memerlukan waktu yang singkat (Anonymous, 2009g).

Lebih lanjut Hardjosubroto (1994) mengatakan bahwa di luar negeri telah

dikembangkan suatu metode pencatatan yang praktis, tidak terlalu memakan biaya tetapi

masih dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Berikut ini adalah beberapa metode

pencatatan produksi susu yang telah dilakukan di luar negeri. Cara dan frekuensi

pencatatan produksi susu dapat dilakukan sebagai berikut.

1. Offcial-Dairy Herd Improvement (ODHI)

Pencatatan dilakukan satu kali dalam sebulan, yang dilakukan oleh seorang

supervisor dari asosiasi, yang mengunjungi peternak secara bergiliran.

Pencatatan meliputi produksi per ekor selama 24 jam, dan dilakukan

pengambilan contoh susu untuk dianalisis kadar lemaknya.

2. Dairy-Herd Improvement Registry (DHIR)

Kegiatannya seperti Offcial-Dairy Herd Improvement, hanya saja hal ini

dilakukan oleh asosiasi peternak bangsa murni.

3. Owner sample (OS)

Pencatatan dilakukan sebulan sekali, tetapi pencatatan dan pengambilan

contoh susu dilakukan sendiri oleh peternak yang kemudian dilaporkan ke

Dairy Record Processing Centres (DRPC). Maksud dari OS adalah

menghemat biaya, karena tidak melibatkan supervisor.

4. Ante Meridiem (AM)-Post Meridiem (PM) Recording

Pencatatan dilakukan satu kali dalam satu bulan. Kalau pada satu bulan

dilakukan terhadap produksi pagi hari (AM) maka pada bulan berikutnya



dilakukan pencatatan produksi terhadap produksi sore hari (PM). Pencatatan

produksi dan pengambilan contoh susu dapat dilakukan sendiri oleh peternak

atau supervisor.

5. Weight-A-Day-A-Month (WADAM)

Dalam program ini peternak melakukan pencatatan produksinya sendiri

sebulan sekali, tetapi tanpa mengambil contoh air susu.

6. Milk Only Record (MOR)

Dengan metode ini supervisor mencatat produksi susu sapi satu bulan sekali

selama 24 jam, tanpa mengambil contoh air susu.

Pencatatan produksi susu dapat dilakukan setiap hari sekali, seminggu sekali, atau

sebulan sekali.  Namun pada umumnya pencatatan produksi dilakukan sekali dalam

sebulan (Siregar, 1995).

2.4 Pendugaan Produksi Susu

Pendugaan dan penilaian produksi sapi perah baru dapat dilaksanakan apabila

telah dilakukan pencatatan produksi susu secara teratur dan berkelanjutan (Siregar, 1995).

Pendugaan produksi susu dapat dilakukan meskipun catatan yang dimiliki tidak

lengkap. Beberapa metode yang sering digunakan untuk menduga produksi susu seekor

sapi betina adalah MPPA (Most Probable Producing Ability) dan ERPA (Estimated Real

Producing Ability). Kedua metode ini pada prinsipnya sama. Yang menjadi pembeda

antara MPPA dan ERPA adalah bahwa pada MPPA, rerata produksi sapi betina

dibandingkan dengan produksi herdmate-nya. Herdmate adalah semua induk dalam suatu

peternakan yang sama, yang beranak dalam waktu yang relatip bersamaan, tetapi bukan

saudara tiri sebapak (Hardjosubroto, 1994).



Pendugaan produksi susu sapi perah dengan metode MPPA dan ERPA

dipengaruhi oleh berbagai faktor dan yang terpenting adalah umur, frekuensi pemerahan

per hari, dan lama laktasi. Oleh karena itu dalam membandingkan kemampuan produksi

susu antar sapi perah haruslah ada faktor koreksi atau faktor konversi. Faktor konversi

untuk produksi susu sapi perah belum pernah diteliti di Indonesia, selama ini kita masih

menggunakan faktor konversi yang dikeluarkan oleh luar negeri (Siregar, 1995).

Ada banyak cara untuk kita dapat menduga 305 hari produksi susu secara

kumulatip dengan informasi yang tidak lengkap. Di perusahaan peternakan komersial,

total produksi susu seekor sapi diduga dengan cara menimbang setiap bulan produksi susu

harian. Seringkali produksi susu (M) untuk satu laktasi lengkap diduga dari catatan pada

saat laktasi sedang berlangsung. Hal ini memberi peluang kepada peternak untuk

mengidentifikasi lebih awal sapi-sapi yang berproduksi tinggi, membuat keputusan

culling lebih cepat, dan mengantisipasi kebutuhan pakan (Congleton and Everett, 1980a;

Sudarwati, 1990; Evans, Olori, Walsh dan Berry, 2005).

Pendugaan produksi susu untuk laktasi yang sedang berlangsung juga memberi

peluang untuk menggunakan lebih banyak saudara perempuan dalam mengevaluasi

bapaknya, keuntungan dari metode tergantung dari keakuratannya. Banyak cara yang

telah dikembangkan untuk menduga total produksi susu dari informasi yang tidak

lengkap. Test interval method (TIM) menggunakan rataan dari pengukuran bulanan

berturut-turut (consecutive monthly test) yang diboboti dengan faktor tertentu untuk

menduga total produksi susu. Bila laktasinya tidak lengkap faktor pengali digunakan

untuk 1. rataan produksi selama pengukuran pendahuluan 2. atau produksi susu pada hari

terakhir pengukuran.

 Pendugaan produksi susu melalui kurva laktasi dapat dihasilkan dan dipelajari

dengan menggunakan fungsi model matematik. Fungsi gamma tak lengkap dapat



digunakan untuk menduga produksi susu sekurang-kurangnya selama 305 hari. Dengan

menggunakan fungsi gamma dapat diduga produksi nyata walaupun hanya menggunakan

dua atau tiga bulan produksi saja (Congleton and Everett, 1980b; Gill, Fulluard, Celli,

Thomson, Hall, Iqbal dan Raadsma, 2006). Sedangkan Gill, Fulluard, Celli, Thomson,

Hall, Iqbal dan Raadsma (2006) mengatakan bahwa kurva laktasi dengan model nonlinier

yang ditemukan oleh Wood (1967 yang disitasi oleh Sudarwati (1990) dalam bentuk

persamaan ctbeattW -=)( dimana  a,  b  dan  c  adalah  konstanta  sedangkan  t  adalah  nilai

tengah produksi susu pada waktu yang bersangkutan merupakan bentuk kurva laktasi

yang sesuai dengan gambaran yang sebenarnya.

Model pendugaan yang lain yang dapat digunakan untuk menduga produksi susu

selama satu periode laktasi adalah fungsi kebalikan polinominal. Fungsi kebalikan

polinominal memberikan penyesuaian kurva laktasi untuk menduga produksi susu pada

sapi perah Friesian Holstein (FH) lebih baik dari pada modifikasi fungsi gamma.

Penyesuaian bentuk kurva laktasi untuk menduga produksi susu selama satu periode

laktasi memberikan hasil yaitu produksi susu yang tinggi pada sapi cenderung

mempunyai penurunan yang lebih tajam pada akhir laktasi dari pada sapi yang

berproduksi rendah (Brata, 1986 yang disistasi oleh Sudarwati, 1990).

Keown, Everett, Empet dan Wadel (1986) yang disitasi oleh Sudarwati (1990)

mengatakan bahwa jika sampel yang diambil adalah data produksi sebelum puncak

produksi, maka akan menghasilkan dugaan yang terlalu tinggi dari produksi sebenarnya,

sebaliknya apabila sampel yang digunakan adalah data produksi setelah puncak produksi

maka akan menghasilkan dugaan yang lebih tendah dari produksi sebenarnya (Keown,

Everett, Empet and Wadel, 1986 yang disitasi oleh Sudarwati, 1990).



Rowlands, Lucey dan Russel (1982) yang disitasi oleh Sudarwati (1990)

membandingkan empat model yang berbeda untuk kurva laktasi pada sapi perah.

Keempat model tersebut adalah:

1. )()ln()ln()ln( cxxbayx -+=

2. cxb
x eaxy -=

3. qxpx
x aeaey -- -=

4. xq
x aexpay '' ---=

Pada model 2 penyesuaian dari rataan agak lebih baik dari model 3 dan 4 serta

ketiga model diatas lebih baik dari model 1. Awal dari kenaikan produksi susu dengan

menggunakan model 4 mencapai 5 minggu lebih cepat dari model 1 dan 2, tetapi produksi

maksimum dicapai lebih awal. Dugaan produksi maksimum model 1, 2 dan 4 sedikit

dibawah produksi sebenarnya, sedangkan model 3 sedikit diatas produksi sebenarnya,

tetapi dugaan produksi maksimum dengan menggunakan model 2 posisinya lebih baik.

Sudarwati (1990) menggunakan tiga model rumus untuk menduga kurva laktasi,

berdasarkan kurva laktasi tersebut ditemukan nilai konstanta a, b dan c untuk menduga

produksi susu selama satu periode laktasi mulai dari periode laktasi pertama sampai

periode laktasi kelima, dengan data produksi satu kali per minggu selama laktasi, data

produksi 2 kali perbulan selama 5 bulan awal laktasi, dan data produksi 2 kali perbulan

selama 3 bulan awal laktasi, seperti pada Tabel 2, 3 dan 4 di bawah ini.



Tabel 2. Nilai konstanta a, b dan c di tiga model rumus untuk laktasi ke-1 sampai ke-5
dari data produksi 1 kali per minggu selama 3 bulan awal laktasi.

No Model Rumus Periode laktasi a b c

1 cxb
x eaxy -=

I
II
III
IV
V

  8,1605
12,2105
12,3394
14,3651
13,6686

0.0778
0.0058
0.0437
0,0060
0,0034

0,0150
0,0160
0,0151
0,0131
0,0113

2 )( 2cxbxaxyx ++=

I
II
III
IV
V

0,0339
0,0222
0,0223
0,0218
0,0215

0,0864
0,0620
0,0620
0,0539
0,0581

0,0014
0,0017
0,0012
0,0012
0,0010

3 cx
x aebxay ---=

I
II
III
IV
V

9,3551
   12,3489
   13,2980
   14,3894
   13,8362

0,0736
0,1340
0,1180
0,1242
0,1064

  67,6022
  27,2237
  70,1789
  20,1029
  72,0784

(Sudarwati, 1990)

Nilai konstanta a, b dan c untuk menduga produksi susu selama satu periode

laktasi mulai dari periode laktasi pertama sampai periode laktasi kelima, dari data

produksi 2 kali perbulan selama 3 bulan awal laktasi dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah

ini.

Tabel 3. Nilai konstanta a, b dan c di tiga model rumus untuk laktasi ke-1 sampai ke-5
dari data produksi 2 kali per bulan selama 5 bulan awal laktasi.

No Model Rumus Periode laktasi a b c

1 cxb
x eaxy -=

I
II
III
IV
V

7,5496
10,1848
9,9056

11,2425
10,5878

0,2112
0,2628
0,3039
0,2846
0,3328

0,0330
0,0500
0,0445
0,0445
0,0496

2 )( 2cxbxaxyx ++=

I
II
III
IV
V

0,0345
0,0394
0,0375
0,0349
0,0439

0,0853
0,0517
0,0525
0,0484
0,0449

0,0014
0,0025
0,0016
0,0016
0,0019

3 cx
x aebxay ---=

I
II
III
IV
V

9,9629
   12,5923
   14,7306
   14,0803
   16,2830

0,0994
0,1535
0,1913
0,0765
0,2440

1,4136
  22,8300

1,1232
  20,1398

1,0122
(Sudarwati, 1990)



Nilai konstanta a, b dan c dari data produksi 2 kali per bulan selama 3 bulan awal

laktasi dapat dilihat pada Tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Nilai konstanta a, b dan c di tiga model rumus untuk laktasi ke-1 sampai ke-5
dari data produksi 2 kali per bulan selama 3 bulan awal laktasi.

No Model Rumus Periode laktasi a b c

1 cxb
x eaxy -=

I
II
III
IV
V

7,5784
   10,2277

9,9443
   11,2830
   10,6440

0,3362
0,4054
0,4237
0,4939
0,4535

0,0660
0,0876
0,0762
0,0849
0,0820

2 )( 2cxbxaxyx ++=

I
II
III
IV
V

0,0435
0,0454
0,0416
0,0401
0,0469

0,0764
0,0460
0,0486
0,0434
0,0420

0,0025
0,0032
0,0021
0,0022
0,0022

3 cx
x aebxay ---=

I
II
III
IV
V

   10,2564
   11,8295
   11,7067
   13,0464
   12,4433

0,1392
  -0,0035
  -0,1661
  -0,1355
  -0,2059

1,3324
  20,4600
  20,1002
  22,6696
  19,1125

(Sudarwati, 1990)

Untuk menduga total produksi susu selama satu periode laktasi, menekan

defisiensi dari biaya yang dikeluarkan, dan mencegah rendahnya pemasukan maka

perusahaan peternakan harus memiliki data catatan produksi susu yang akurat

(Anonymous, 2009g).



BAB III

MATERI DAN METODE

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di unit Perkandangan Sapi Perah (PSP) Sekarsari

KPSP ”Setia Kawan” Nongkojajar, Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan

pada  bulan Juli - Agustus 2009.

Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder catatan harian

produksi susu dari 12 ekor sapi perah laktasi ke-1, 48 ekor sapi perah laktasi ke-2, 48 ekor

sapi perah laktasi ke-3, 44 ekor sapi perah laktasi ke-4 dan 12 ekor sapi perah laktasi ke-

5.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan, dengan

mengambil data produksi susu 1 kali per minggu dan 2 kali per bulan selama 3 bulan awal

laktasi. Kedua data tersebut diuji pada 3 model rumus pendugaan sebagai berikut:

1. cxb
x eaxy -=

2. )( 2cxbxaxyx ++=

3. cx
x aebxay ---=

Keterangan: xy  = produksi susu pada minggu ke-n
cba ,,  = konsatanta

e = konstanta (2,718)



Rumus tersebut menggunakan nilai konstanta a, b dan c yang telah ditemukan

oleh Sudarwati (1990), seperti yang tertera pada Tabel 5 dan 6 di bawah ini.

Tabel 5. Nilai konstanta a, b dan c di tiga model rumus untuk laktasi ke-1 sampai ke-5
dari data produksi 1 kali per minggu selama 3 bulan awal laktasi.

No Model Rumus Periode laktasi a b c

1 cxb
x eaxy -=

I
II
III
IV
V

  8,1605
12,2105
12,3394
14,3651
13,6686

0.0778
0.0058
0.0437
0,0060
0,0034

0,0150
0,0160
0,0151
0,0131
0,0113

2 )( 2cxbxaxyx ++=

I
II
III
IV
V

0,0339
0,0222
0,0223
0,0218
0,0215

0,0864
0,0620
0,0620
0,0539
0,0581

0,0014
0,0017
0,0012
0,0012
0,0010

3 cx
x aebxay ---=

I
II
III
IV
V

9,3551
   12,3489
   13,2980
   14,3894
   13,8362

0,0736
0,1340
0,1180
0,1242
0,1064

  67,6022
  27,2237
  70,1789
  20,1029
  72,0784

Nilai konstanta a, b dan c yang akan digunakan dalam menduga produksi susu

laktasi ke-1 sampai ke-5 dari data pengamatan 2 kali per bulan selama 3 bulan awal

laktasi dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Nilai konstanta a, b dan c di tiga model rumus untuk laktasi ke-1 sampai ke-5
dari data produksi 2 kali perbulan selama 3 bulan awal laktasi.

No Model Rumus Periode laktasi a b c

1 cxb
x eaxy -=

I
II
III
IV
V

7,5784
   10,2277

9,9443
   11,2830
   10,6440

0,3362
0,4054
0,4237
0,4939
0,4535

0,0660
0,0876
0,0762
0,0849
0,0820

2 )( 2cxbxaxyx ++=

I
II
III
IV
V

0,0435
0,0454
0,0416
0,0401
0,0469

0,0764
0,0460
0,0486
0,0434
0,0420

0,0025
0,0032
0,0021
0,0022
0,0022

3 cx
x aebxay ---=

I
II
III
IV
V

   10,2564
   11,8295
   11,7067
   13,0464
   12,4433

0,1392
  -0,0035
  -0,1661
  -0,1355
  -0,2059

1,3324
  20,4600
  20,1002
  22,6696
  19,1125



Penelitian dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Menghitung rataan produksi susu per minggu selama laktasi 44 minggu mulai

laktasi ke-1 sampai ke-5.

2. Menduga produksi susu dan kurva laktasi menggunakan tiga model rumus

dugaan.

3. Membandingkan model rumus berdasarkan tingkat kesalahan terkecil.

Variabel Pengamatan

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah suhu lingkungan, tingkat laktasi

dan umur sapi, bulan laktasi dan persistensi, bobot badan, kebuntingan, lama laktasi dan

periode kering, kondisi tubuh saat melahirkan, pemberian pakan, frekuensi dan interval

pemerahan, persiapan pemerahan, penyakit, pencatatan dan pendugaan produksi susu sapi

selama satu periode laktasi mulai laktasi ke-1 sampai ke-5.

Analisis Data

Data hasil penelitian selain data produksi susu dianalisis secara deskriptip. Data

dugaan produksi susu dianalisis dengan menggunakan uji t berpasangan (Steel dan Torrie,

1991) untuk mengetahui apakah pendugaan produksi susu secara lebih awal dengan data

1 kali per minggu dan 2 kali per bulan selama 3 bulan awal laktasi tidak berbeda nyata

dengan rataan produksi susu sebenarnya.
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   Keterangan: 1Y  = rataan produksi susu sebenarnya

1Y  = rataan dugaan produksi susu
n   = banyaknya pasangan



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Lokasi Penelitian

Unit Perkandangan Sapi Perah (PSP) Sekarsari KPSP ”Setia Kawan” Nongkojajar

terletak di Desa Wonosari Kecamatan Tutur di lereng sebelah barat pegunungan Tengger

pada ketinggian sekitar 400-2000 m di atas permukaan laut (Profil KPSP Setia Kawan

Nongkojajar). Berdasarkan pengamatan selama penelitian rataan suhu kandang harian

berkisar 15,8°C ± 0,4°C sampai  21,9°C ± 1,4°C dan rataan kelembaban kandang 80,8%

± 0,8% sampai 84,9 ± 4,3% seperti yang terdapat pada Lampiran 1.  Suhu kandang yang

bervariasi akibat musim dapat mempengaruhi pola konsumsi pakan. Pada musim dingin

sapi akan lebih banyak makan sehingga produksi susu meningkat, sebaliknya pada musim

panas sapi akan mengurangi konsumsi pakan dan lebih banyak minum sehingga produksi

susunya lebih sedikit dibanding pada musim dingin.

4.2 Bobot Badan

Bobot badan sapi diestimasi dengan menggunakan pita ukur merek Rondo.

Dengan mengukur lingkar dada, pada pita ukur tersebut tertera estimasi bobot badan (kg).

Rataan bobot badan sapi laktasi di lokasi penelitian adalah 498,68 kg, sedangkan BCS

sapi laktasi berkisar 2,75 sampai 3,25. Untuk lebih jelasnya bobot badan dan BCS

masing-masing sapi laktasi di lokasi penelitian dapat dilihat pada Lampiran 2.

4.3 Pakan

Pemberian pakan di lokasi penelitian dikelompokkan menurut periode laktasi

yaitu awal laktasi 0-100 hari; tengah laktasi 100-200 hari dan akhir laktasi lebih dari 200

hari sampai dikeringkan. Pakan diberikan 2 kali sehari pada pukul 13.30 WIB dan 02.30



WIB. Pakan yang diberikan untuk semua periode laktasi berupa rumput gajah (sekitar 52

kg) dan konsentrat yang terdiri dari pollard (4,84 kg), konsentrat pabrik “Cipro” (4,19

kg). Pada awal periode laktasi di tambahkan  kedelai (0,5 kg) dan konsentrat pabrik “Susu

A” (0,5 kg). Pola pemberian dan konsumsi pakan hijauan segar dan konsentrat selama

penelitian dapat dilihat pada Lampiran 3. Rataan konsumsi hijauan segar dan konsentrat

terhadap bobot badan selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 7, yang menunjukkan

bahwa konsumsi hijauan segar di lokasi penelitian kurang dari 10% bobot badan.

Tabel 7.  Periode laktasi, rataan bobot badan, dan konsumsi hijauan (H), pollard (P),
”Cipro” (C), kedelai (K) dan ”Susu A” (S) di lokasi penelitian.

Periode laktasi Bobot badan
(kg)

Konsumsi jenis pakan (kg)
H P C K S

0-100 hari (awal) 494,70 31,63 4,84 4,19 0,5 0,5
100-200 hari (tengah) 498,64 32,63 4,84 4,19
200 hari – kering (akhir) 501,10 33,59 4,84 4,19
Rata-rata 498,86 32,62 4,84 4,19

Kandungan BK hijauan dan konsentrat di lokasi penelitian dapat dilihat pada

Tabel 8 di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat dihitung konsumsi BK pakan pada semua

periode laktasi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 9.

Tabel 8.  Kandungan BK pakan hijauan dan konsentrat (pollard, ”Cipro”, kedelai, ”Susu
A”) di lokasi penelitian

No Jenis pakan Bahan kering (%)
1. Rumput gajah 16,59
2. Pollard 88,84
3. Cipro 91,07
4. Kedelai 90,97
5. Susu A 88,00

Sumber: Lab NMT Fapet UB

Untuk mengetahui apakah pakan yang dikonsumsi telah memenuhi kebutuhan,

maka ditentukan kebutuhan BK sapi berdasarkan bobot badan, produksi susu dan kadar

lemak (NRC, 2001). Perhitungan kebutuhan BK secara rinci dapat dilihat pada Lampiran

4. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui kebutuhan dan konsumsi BK seperti

pada Tabel 9 di bawah ini.



Tabel 9.  Periode laktasi, rataan bobot badan, rataan produksi susu, kebutuhan dan
konsumsi BK terhadap masing-masing periode laktasi di lokasi penelitian.

Periode laktasi Bobot
badan (kg)

Prod. susu
(liter)

Keb.
BK kg)

Kons.
BK (kg)

% BK
Keb Kons

0-100 hari
(awal laktasi) 494,70 17,42 13,12 14,26 2,6 2,8

100-200 hari
(tengah laktasi) 498,64 13,94 11,64 13,67 2,3 2,7

200 hari-kering
(akhir laktasi) 501,10 10,82 11,04 13,83 2,2 2,7

Keterangan :  Keb = Kebutuhan
Kons = Konsumsi

Dari tabel di atas terlihat bahwa kebutuhan BK pada awal periode laktasi adalah

sebesar 2,6 % dari bobot badan, tengah laktasi 2,3 % dan akhir laktasi 2,2 %, sedangkan

konsumsi BK nya di awal laktasi sebesar 2,8 %, tengah laktasi 2,7 % dan akhir laktasi

2,7%. Dapat disimpulkan bahwa konsumsi BK untuk semua periode laktasi telah

memenuhi kebutuhan.

Walaupun kebutuhan BK terhadap bobot badan di lokasi penelitian sudah

mencukupi, namun imbangan hijauan dan konsentrat disemua periode laktasi belum ideal

yakni awal laktasi 37%:63%, tengah laktasi 39%:61% dan ahir laktasi 40%:60%

(Lampiran 4). Imbangan yang belum ideal ini disebabkan oleh konsumsi hijauan yang

kurang. Kekurangan ini disebabkan oleh pemberian hijauan yang tidak di choper,

sehingga sapi meninggalkan batang rumput muda yang tinggi kandungan serat kasarnya.

4.4 Tingkat Laktasi dan Umur

Di lokasi penelitian sapi mengalami laktasi ke-1 pada rataan umur 2 tahun 7

bulan, sedangkan umur laktasi ke-2 sampai ke-5 tidak diketahui. Periode laktasi,  total

produksi, lama laktasi dan periode pengeringan di lokasi penelitian dapat dilihat pada

Tabel 10 di bawah ini.
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Tabel 10.Periode laktasi, total produksi, lama laktasi dan pengeringan di lokasi
penelitian.

Periode
laktasi

Total produksi
(liter)

Lama laktasi
(hari)

Lama
pengeringan

(hari)

Calving
interval
(bulan)

1 3955,1 357 ± 69 (n = 8) 87 ± 28 (n = 8) 17 (n = 56)
2 4612,6 323 ± 39 (n = 48) 95 ± 50 (n = 48) 15 (n = 48)
3 5567,1 313 ± 53 (n = 48) 97 ± 60 (n = 45) 14 (n = 45)
4 4313,5 309 ± 66 (n = 44) 98 ± 46 (n = 23) 14 (n = 23)
5 4025,8 301 ± 45 (n = 12) 96 ± 48 (n = 3) 13 (n = 3)

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan total produksi susu dari laktasi ke-

1 (3955,1 liter) hingga mencapai puncaknya pada laktasi ke-3 (5567,1 liter) kemudian

menurun pada laktasi ke-5 (4025,8 liter). Tabel diatas juga menunjukkan bahwa lama

laktasi di lokasi penelitian lebih dari 305 hari dengan lama pengeringan yang lebih dari 60

hari begitu juga dengan calving intervalnya yang lebih dari 12 bulan.

Berdasarkan model kurva laktasi diketahui bahwa rataan puncak produksi laktasi

ke-1 sampai ke-5 dicapai pada minggu ke-4 sampai ke-6 (bulan laktasi ke-2) dan

setelahnya menurun hingga akhir periode laktasi (Gambar 2).

Gambar 2. Rataan produksi susu selama 1 periode laktasi mulai laktasi ke-1 sampai
ke-5 di lokasi penelitian.



Berdasarkan model kurva tersebut dapat diketahui rataan penurunan produksi susu

bulanan, sebelum 5 bulan kebuntingan dan setelah 5 bulan kebuntingan seperti pada

Tabel 11 dibawah ini.

Tabel 11. Periode laktasi, rataan penurunan produksi susu bulanan, sebelum dan setelah 5
bulan kebuntingan mulai laktasi ke-1 sampai ke-5 di lokasi penelitian.

Periode
laktasi

n Penurunan produksi susu (%)
Bulanan Sebelum 5  bulan

kebuntingan
Setelah 5 bulan

kebuntingan
1 8 7,71 7,69 8,01
2 48 7,50 7,48 7,63
3 48 8,59 8,46 9,45
4 44 11,05 11,01 11,18
5 12 9,09 8,96 9,96
Rataan 8,78 8,72 9,25

Tabel 11 menunjukkan bahwa rataan penurunan produksi susu bulanan laktasi ke-

1 sampai ke-5 adalah 8,78 %. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa kebuntingan

mempengaruhi penurunanan produksi susu. Sapi yang bunting di bawah 5 bulan memiliki

penurunan produksi susu yang lebih lambat sebesar 8,72%, sedangkan sapi yang

mengalami kebuntingan di atas 5 bulan mengalami penurunan produksi susu yang lebih

cepat sebesar 9,25 %.

4.5 Frekuensi dan Interval Pemerahan

Di lokasi penelitian pemerahan dilakukan dua kali sehari pada pukul 02.00 WIB

dan pukul 13.00 WIB dengan interval pemerahan 11 dan 13 jam, sehingga menghasilkan

produksi susu yang berbeda pada setiap interval seperti pada Tabel 12 di bawah ini.



Tabel 12. Selisih produksi susu pada interval pemerahan 11 dan 13 jam dengan frekuensi
pemerahan dua kali sehari mulai laktasi ke-1 sampai ke-5 di lokasi penelitian.

Periode
laktasi

n Produksi susu (liter) Selisih
Total Pagi (02.00) Siang (13.00) Liter %

1 8 3955,1 1978,9 1976,1 2,8 0,14
2 48 4612,6 2375,5 2237,1 138,45 5,83
3 48 5567,1 2807,4 2759,7 47,7 1,70
4 44 4313,5 2170,1 2142,5 27,6 1,27
5 12 4025,8 2027,4 1998,4 29 1,43
Rataan 4494,8 2271,9 2222,8 49,1 2,07

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa interval pemerahan 13 jam mulai laktasi

ke-1 sampai ke-5 menghasilkan produksi susu 2,07 % lebih banyak dibandingkan dengan

interval pemerahan 11 jam. Anonyous (1997) dan Hurley (2007) berpendapat bahwa

interval pemerahan yang optimum untuk sapi yang diperah dua kali sehari adalah 12 jam.

Di lokasi penelitian persiapan yang dilakukan sebelum pemerahan dimulai adalah

membersihkan ternak, khususnya ambing menjelang pemerahan agar didapatkan susu

yang bersih. Penyakit yang berkaitan dengan manajemen pemerahan yang pernah

dijumpai di lokasi penelitian adalah mastitis, namun penyakit ini jarang terjadi. Penyakit

ini dapat menurunkan produksi susu.

4.6 Pencatatan dan pendugaan produksi susu

Pencatatan produksi susu di lokasi penelitian dilakukan setiap hari. Sehingga

dapat diketahui produksi rata-rata harian seekor sapi/ekor/hari selama 309 hari mulai

laktasi ke-1 sampai ke-5 berturut-turut 11,87 liter, 14,65 liter, 17,98 liter, 14,45 liter dan

13,32 liter. Berdasarkan hasil penelitian pendugaan produksi susu selama 44 minggu

mulai laktasi ke-1 sampai ke-5 dengan data produksi 1 kali per minggu dan 2 kali per

bulan selama 3 bulan awal laktasi dengan menggunakan 3 model rumus dengan nilai

konstanta a, b dan c yang ditemukan oleh Sudarwati (1990) diperoleh hasil seperti  yang

tertera pada Tabel 13 dan 14.



Dengan menggunakan data produksi 1 kali per minggu selama 3 bulan awal

laktasi, dari tiga model rumus yang dicobakan menunjukkan bahwa rataan persentase

selisih produksi susu selama laktasi mulai laktasi ke-1 sampai ke-5 menghasilkan dugaan

produksi susu yang lebih tinggi dibandingkan total rataan produksi susu sebenarnya.

Rataan persentase selisih produksi susu mulai laktasi ke-1 sampai ke-5 pada model 1

menghasilkan persentase selisih yang paling kecil (6,17%) dibandingkan model 2 (7,29%)

dan 3 (7,78%). Penyesuaian datanya dapat dilihat pada Lampiran 5 Gambar 1 sampai 5.

Tabel 13.  Rataan dan dugaan total produksi serta selisih produksi pada tiap periode
laktasi dengan data produksi 1 kali per minggu selama 13 minggu  awal laktasi
pada 3 model rumus.

No Model rumus Periode
laktasi

n Total produksi Selisih
Rataan Dugaan Liter %

1. cxb
x eaxy -= 1 8 3649.05 3898.06 249.01 6.82

2 48 4513.70 4603.15 89.44 1.98
3 48 5539.61 5757.19 217.58 3.93
4 44 4451.20 5009.40 558.20 12.54
5 12 4105.11 4364.24 259.13 6.31

Rataan 4451.73 4726.41 274.67 6.17

2. 12 )( -++= cxbxaxyx
1 8 3649.05 3937.83 288.78 7.91
2 48 4513.70 4623.24 109.54 2.43
3 48 5539.61 5796.46 256.85 4.64
4 44 4451.20 5084.49 633.30 14.23
5 12 4105.11 4438.80 333.70 8.13

Rataan 4451.73 4776.17 324.43 7.29

3. cx
x aebxay ---= 1 8 3649.05 3909.76 260.71 7.14

2 48 4513.70 4670.31 156.61 3.47
3 48 5539.61 5813.66 274.05 4.95
4 44 4451.20 5128.29 677.09 15.21
5 12 4105.11 4467.98 362.88 8.84

Rataan 4451.73 4798.00 346.27 7.78

Pada model 1 laktasi ke-1 selisih dugaan produksi susu lebih tinggi sebesar

6,82%, sedangkan pada laktasi ke-2, 3, 4 dan 5 berturut turut menghasilkan selisih

sebesar  1,98%, 3,93%, 12,54%, dan 6,31%.  Pada model 2 selisih dugaan produksi susu

selama laktasi mulai laktasi ke-1 sampai ke- 5 berturut-turut adalah 7,91%, 2,43%,



4,64%,14,23%, dan 8,13%. Sedangkan pada model 3 selisih dugaan produksi susu selama

laktasi mulai laktasi ke-1 sampai ke-5  berturut-tutut adalah 7,14%, 3,47%, 4,95%,

15,21%, dan 8,84%. Penyesuaian datanya dapat dilihat pada Lampiran 5 Gambar 1

sampai 15.

Jika digunakan data produksi 2 kali per bulan selama 3 bulan awal laktasi dari tiga

model rumus yang dicobakan menunjukkan bahwa rataan persentase selisih produksi susu

selama laktasi mulai laktasi ke-1 sampai ke-5 pada 3 model rumus dugaan menghasilkan

dugaan produksi susu yang berfariasi, yakni model 1 dan 2 masing-masing 15,56% dan

2,60% lebih rendah dibanding total rataan produksi susu sebenarnya, sedangkan model 3

27,57% lebih tinggi dibanding total rataan produksi susu sebenarnya (Tabel 14).

Tabel 14. Rataan dan dugaan total produksi serta selisih produksi pada tiap periode laktasi
dengan data produksi 2 kali per bulan selama 3 bulan awal laktasi pada 3 model
rumus.

No Model rumus Periode
laktasi

n Total produksi Selisih
Rataan Dugaan Liter %

1. cxb
x eaxy -= 1 8 3649.05 3193.93 455.12 12.47

2 48 4513.70 3678.92 834.78 18.49
3 48 5539.61 4826.75 712.86 12.87
4 44 4451.20 3832.66 618.54 13.90
5 12 4105.11 3265.01 840.09 20.46

Rataan 4451.73 3759.46 692.28 15.55

2. 12 )( -++= cxbxaxyx
1 8 3649.05 3682.78 33.73 0.92
2 48 4513.70 4250.84 262.86 5.82
3 48 5539.61 5499.08 40.53 0.73
4 44 4451.20 4656.29 205.09 4.61
5 12 4105.11 4068.35 36.75 0.90

Rataan 4451.73 4431.47 115,79 2.60

3. cx
x aebxay ---= 1 8 3649.05 3655.57 6.52 0.18

2 48 4513.70 5304.86 791.16 17.53
3 48 5539.61 7150.96 1611.35 29.09
4 44 4451.20 6315.37 1864.17 41.88
5 12 4105.11 5968.79 1863.68 45.40

Rataan 4451.73 5679.11 1227.37 27.57



Penggunaan data produksi 2 kali per bulan selama 3 bulan awal laktasi untuk

menduga total produksi dengan menggunakan model 1 dan 3 ternyata belum memberikan

hasil yang baik, sebab persentase selisihnya terlalu besar. Pada model 1 laktasi ke-1

dugaan total produksi susu selama laktasi lebih rendah 12,47%, sedangkan pada laktasi

ke-2, 3, 4 dan 5 berturut turut menghasilkan selisih sebesar 18,49%, 12,87%, 13,90% dan

20,49%. Pada model 2 selisih dugaan produksi susu selama laktasi mulai laktasi ke-1

sampai ke- 5 berturut-turut adalah 0,92%, 5,85%, 0,73%, 4,61% dan 0,90%. Sedangkan

pada model 3 dugaan selisih produksi susu selama satu masa laktasi mulai laktasi ke-1

sampai ke-5 berturut-tutut adalah 0,18%, 17,53%, 29,09%, 41,88% dan 45,40%.

Penyesuaian datanya dapat dilihat pada Lampiran 5 Gambar 1 sampai 15.

Pengunaan data produksi 1 kali per minggu selama 3 bulan awal laktasi pada

semua model rumus menghasilkan selisih dugaan produksi yang relatip lebih besar

dibanding total produksi sebenarnya. Sedangkan penggunaan data produksi 2 kali per

bulan selama 3 bulan awal laktasi hanya model 2 yang menghasilkan selisih dugaan

produksi susu relatip kecil (2,60%), sehingga dugaan produksi susunya mendekati total

produksi susu sebenarnya. Oleh karena tingkat kesalahan yang kecil ini maka model 2

dapat digunakan untuk menduga produksi susu secara lebih awal. Dengan diketahuinya

total produksi susu lebih cepat dengan tingkat kesalahan yang kecil maka pendugaan

dengan model 2 lebih tepat untuk digunakan, dibandingkan pendugaan produksi susu

dengan melihat catatan produksi susu yang diambil satu bulan sekali selama laktasi.

Berdasarkan analisis menggunakan uji t berpasangan, pendugaan produksi susu

dengan pengamatan 1 kali per minggu selama 3 bulan awal laktasi pada semua model

rumus dan periode laktasi tidak memberikan hasil yang tidak berbeda nyata, sedangkan

pendugaan produksi susu dengan data pengamatan 2 kali per bulan selama 3 bulan awal

laktasi memberikan hasil tidak berbeda nyata pada model rumus ke-2 pada periode laktasi



ke-1, 3, 5 dan model rumus ke-3 pada periode  laktasi ke-1 seperti yang ditunjukkan pada

Lampian 6. Pendugaan produksi susu memberikan hasil yang tidak berbeda nyata jika

selisih antara dugaan dan produksi susu sebenarnya berada dibawah 0,92%.

Kesalahan dalam pendugaan produksi susu dapat dipengaruhi oleh ketepatan

fungsi atau model rumus dan faktor lain seperti tingkat konsistensi produksi susu tiap

hari, keturunan serta tata laksana pemeliharaan tiap kelompok ternak pada tiap periode

laktasi. Kesalahan dalam pendugaan produksi susu karena faktor lain selain ketepatan

fungsi, dapat menyebabkan adanya variasi data.

Untuk mengetahui besarnya variasi data yang digunakan, dihitunglah simpangan

baku dan koefisien keragaman pada tiap periode laktasi seperti pada yang di tunjukkan

pada dan Tabel 15 di bawah ini.

Tabel 15. Simpangan baku dan koefisien keragaman data produksi susu laktasi ke-1
sampai ke-5 selama 1 periode laktasi 44 minggu di lokasi penelitian.

Periode
Laktasi

n Produksi
Riil

Simpangan
Baku

Koefisien
Keragaman %

1 8 3649.05 930,37 26,52
2 48 4513.70 933,07 20,67
3 48 5539.61 1425,88 25,74
4 44 4451.20 1503,31 33,66
5 12 4105.11 1861,63 45,03

Tabel 15 menunjukkan bahwa koefisien keragaman data produksi susu di lokasi

penelitian mulai laktasi ke-1 sampai ke-5 sebesar 20,67% sampai 45,03%. Nilai koefisien

keragaman ini termasuk besar. Koefisien keragaman yang besar ini disebakan oleh

heterogenitas ternak dan lingkungan seperti suhu, tingkat laktasi dan umur sapi, bulan

laktasi dan persistensi, bobot badan, kebuntingan, lama laktasi dan periode kering,

kondisi tubuh saat melahirkan, pemberian pakan, frekuensi dan interval pemerahan. Hal

ini sesuai dengan pendapat Syahid (2009) yang mengatakan bahwa pada kondisi



heterogen koefisien keragaman dianggap besar jika memiliki nilai sama dengan atau lebih

dari 20%.

Adanya variasi data yang diperoleh akibat heterogenitas ternak dan lingkungan

dalam satu populasi, menyebabkan produksi susu dari tiap ternak berbeda. Hal inilah

yang menyebabkan koefiesien keragaman besar, sehingga pendugaan produksi susu pada

model rumus 12 )( -++= cxbxaxyx  dengan pengamatan 2 kali per bulan selama 3 bulan

awal laktasi memberikan hasil yang berbeda dalam analisis uji t berpasangan sekalipun

tingkat kesalahan pendugaan produksi susunya paling kecil.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pendugaan produksi susu dengan tingkat kesalahan terkecil diperoleh

dengan menggunakan data produksi 2 kali per bulan selama 3 bulan awal laktasi

dengan model rumus 12 )( -++= cxbxaxyx .

5.2 Saran

1. Apabila ingin mengetahui total produksi susu sapi perah lebih cepat maka

perusahaan sapi perah dapat menggunakan model 12 )( -++= cxbxaxyx

dengan mengambil data produksi 2 kali per bulan selama 3 bulan awal

laktasi karena model ini memberikan informasi hasil dugaan yang lebih

mendekati produksi susu sebenarnya.

2. Untuk memperkecil tingkat kesalahan dalam pendugaan produksi susu

sebaiknya digunakan data dengan tingkat heterogenitas yang rendah

dengan mengupayakan manajemen yang seragam.
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