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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
Permintaan terhadap susu yang merupakan salah 

satu komoditi peternakan sebagai sumber protein hewani 
diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan 
meningkatnya jumlah penduduk dan kesadaran akan gizi 
masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan kebutuhan susu 
segar yang semakin meningkat dari tahun 2008 sebesar 
535.000 ton menjadi 616.000 ton pada tahun 2009 dan 
707.000 ton pada tahun 2010 (Bahtera, 2010). 

Produksi susu di Indonesia tahun 2012 mencapai 
1.208.000 ton (Anonimus, 2012). Jawa Timur merupakan 
pemasok susu terbesar di Indonesia. Walaupun jumlah 
produksi susu di Jawa Timur mengalami peningkatan 
dari tahun 2010 sebesar 48.012,242 ton menjadi 
393.299,221 ton pada tahun 2011, namun masih 
diperlukan impor dalam jumlah yang tidak sedikit untuk 
memenuhi kebutuhan susu nasional (Anonimus, 2011a). 
Produksi susu di Indonesia hanya mampu memenuhi 
30% kebutuhan susu nasional, sedangkan 70% sisanya 
diperoleh dengan mengimpor dari negara lain, utamanya 
Australia dan Eropa (Anonimus, 2011b). 

Sehubungan dengan kebutuhan susu yang 
semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka harus 
diimbangi dengan peningkatkan produktivitas sapi perah. 
Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan 
peningkatan mutu genetik sapi perah melalui seleksi. 
Seleksi adalah memilih ternak atau sekelompok ternak 
yang unggul secara genetik untuk menjadi tetua bagi 
generasi berikutnya dan mengeluarkan ternak yang 
kurang baik. 



2 
�

Mutu genetik ternak tidak tampak dari luar, yang 
tampak dan dapat diukur dari luar adalah performansnya. 
Oleh karena itu, harus dilakukan suatu pendugaan 
terlebih dahulu terhadap mutu genetiknya atas dasar 
performans yang ada. Syarat utama agar dapat 
melakukan seleksi terhadap ternaknya adalah adanya 
pencatatan (rekording) dan identifikasi yang dapat 
memberikan informasi tentang ternak secara individu 
maupun keseluruhan. 

Bobot lahir dapat digunakan sebagai salah satu 
kriteria seleksi dalam usaha peningkatkan produktivitas 
sapi perah, karena berkorelasi positif dengan produksi 
susu dan daya hidup sapi perah. Menurut Olawumi dan 
Salako (2010) sapi perah yang lahir dengan bobot lahir 
berat memiliki rata-rata produksi susu dan bobot hidup 
dewasa lebih tinggi daripada bobot lahir ringan. Hal ini 
diperkuat oleh hasil penelitian Firdaus (2007) yang 
menyatakan bahwa semakin berat bobot lahir maka 
semakin tinggi produksi susu awal laktasi pada sapi FH. 
Selain itu, mortalitas tertinggi terjadi pada pedet sapi 
perah dengan bobot lahir sangat ringan dan sangat berat 
(Maylinda dan Udo, 1993). Semakin berat bobot lahir, 
maka semakin berat pula bobot sapih dan bobot 
setahunan sapi perah (Beyleto, Sumadi, dan Hartatik, 
2010). 

Ripitabilitas (r) adalah suatu konstante yang 
menunjukkan besarnya hubungan di antara beberapa 
pengukuran pada suatu sifat pada individu yang sama 
(Maylinda, 2010). Nilai ini berguna untuk memprediksi 
kemampuan berproduksi atau Most Probable Producing 
Ability (MPPA) dari masing-masing induk sapi perah 
dalam populasi, sehingga dapat sebagai bahan 
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pertimbangan dalam pengambilan keputusan seleksi dan 
culling induk berdasarkan ranking nilai MPPA. 

Ripitabilitas bobot lahir merupakan salah satu 
parameter genetik yang penting karena menunjukkan 
besarnya hubungan di antara beberapa pengukuran bobot 
lahir pada individu yang sama, sehingga dapat untuk 
memprediksi bobot lahir pada masa mendatang dan 
sebagai bahan pertimbangan dalam proses penyeleksian 
induk sapi perah yang akan dipertahankan dalam suatu 
peternakan untuk periode produksi berikutnya 
(Kurnianto, 2009). 

1.2. Rumusan Masalah 
Bobot lahir dapat digunakan sebagai salah satu 

kriteria seleksi dalam usaha peningkatkan produktivitas 
sapi perah. Perkiraan bobot lahir pedet pada paritas 
berikutnya dapat diketahui apabila nilai ripitabilitas 
bobot lahir diketahui. Nilai ripitabilitas bobot lahir 
digunakan untuk memprediksi nilai MPPA, sehingga 
mempermudah penyeleksian induk berdasarkan ranking 
ternak. 

1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah mengestimasi nilai 

ripitabilitas bobot lahir untuk memprediksi bobot lahir 
pedet pada paritas berikutnya dan nilai Most Probable 
Producing Ability (MPPA) sehingga mempermudah 
penyeleksian induk berdasarkan ranking ternak. 

1.4. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam penyeleksian induk sapi 
perah berdasarkan bobot lahir pedet serta untuk 
memprediksi bobot lahir pedet pada paritas berikutnya. 
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1.5. Kerangka Pikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Skema kerangka pikir 
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