
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Lokasi Penelitian 

Koperasi Unit Desa (KUD) “Kertajaya” terletak di Desa 

Medowo Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dengan luas 

wilayah 997 ha serta memiliki ketinggian 400-800 m di atas 

permukaan laut dengan suhu udara antara 18-27°C. Menurut 

Sudono (2003) suhu yang ideal untuk peternakan sapi perah FH 

adalah 15-21°C. Siregar (1996) menyatakan bahwa tempat 

dengan ketinggian 700-1250 m umumnya sesuai untuk usaha 

sapi perah FH. Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini 

merupakan daerah yang ideal untuk pemeliharaan sapi perah 

baik ditinjau dari aspek topografi maupun klimatologi. 

Populasi sapi perah PFH yang berada dilokasi penelitian 

sebanyak 794 ekor dengan komposisi sapi sapi sebagai berikut: 

Tabel 4. Populasi sapi perah PFH yang berada dilokasi  

              penelitian 

No Komposisi sapi Ekor ST Ekor 

(%) 

ST  

(%) 

1 Pedet Betina 110 27,5 13,85 4,25 

2 Dara 68 34 8,56 5,26 

3 Dara Bunting 61 30,5 7,68 4,71 

4 Kering Bunting 84 84 10,58 12,98 

5 Laktasi 350 350 44,08 54,10 

6 Laktasi Bunting 121 121 15,25 18,70 

 Jumlah 794 647 100,00 100,00 

Sumber: KUD Kertajaya Kandangan, Unit Susu Medowo 

Berdasarkan Tabel 4 persentase (ekor) sesuai dengan 

pendapat Sudono (2003) bahwa usaha peternakan sapi perah FH 

akan menguntungkan apabila ternak yang berproduksi 

mencapai 70 – 80% dan 20% tidak berproduksi yang terdiri dari 



sapi kering 14% dan 6% sapi dara dan pedet. Jadi imbangan 

akan proporsi ternak laktasi pada lokasi penelitian sudah sesuai 

dengan pendapat Sudono (2003). 

 

4.2 Pakan Steaming up 

Pemberian pakan Steaming up berupa hijauan rumput gajah, 

rumput lapang dan kaliandra dengan perbandingan 50:20:30, 

sedangkan konsentrat merupakan produk dari KUD Kertajaya 

sendiri. Pemberian jumlah hijauan dan konsentrat sangat 

bervariasi sehingga dapat menyebabkan konsumsi dari hijauan 

dan konsentrat juga bervariasi.  

Hasil analisis kandungan bahan pakan dapat dilihat pada 

Lampiran 3. Rata-rata konsumsi BK pakan Steaming up 

berdasarkan BCS dapat dilihat pada Tabel 5.  

Tabel 5. Rata-rata konsumsi BK hijauan dan konsentrat   

              berdasarkan BCS bunting tua. 

BCS 
Konsumsi (kg) 

BK Hijauan BK Konsentrat 

2 8,90 7,14 

3 9,32 8,84 

4 9,70 11,41 

 

Lama Steaming up setiap ternak sangat bervariasi karena 

Steaming up dilakukan terhitung 7 hari sebelum bulan ke- 9 atau 

ketika ambing turun sampai beranak. Pada Gambar 10 

merupakan diagram batang lama Steaming up berdasarkan BCS 

bunting tua. 



 
         Gambar 10. Diagram batang lama Steaming up (hari)     

                             berdasarkan BCS bunting tua 

 

Berdasarkan Gambar 10 Steaming up paling lama dilakukan 

sampai 12 hari dengan nilai BCS 3, sedangkan paling sedikit 3 

hari dengan nilai BCS 2. Jika Steaming up yang dilakukan 

semakin lama maka mendapatkan nilai BCS yang baik sehingga 

dapat memaksimalkan produksi kolostrum. Sebaliknya, jika 

lama Steaming up pendek maka didapatkan nilai BCS rendah 

sehingga produksi kolostrum kurang maksimal. Steaming up 

sangat perlu dilakukan jika nilai BCS sapi perah pada akhir 

kebuntingan tidak ideal, tetapi jika BCS sapi perah sudah ideal 

atau melebihi standart maka Steaming up tidak perlu dilakukan 

melainkan pakan yang diberikan perlu dijaga. Menurut Schmidt 

dan Van Vlek (1998), kondisi tubuh saat periode kering 

diperlukan untuk pengembalian kondisi tubuh pada periode 

laktasi berikutnya. Kondisi tubuh optimal pada saat mengalami 

periode kering diharapkan dapat mencapai produksi 

maksimum. Pemberian pakan berenergi tinggi perlu diberikan 

pada saat pertengahan laktasi sampai akhir laktasi sehingga 

memiliki cadangan lemak tubuh yang banyak dan mampu 
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digunakan sebagai energi untuk kebutuhan induk, 

perkembangan fetus serta produksi susu secara optimal. 

 

4.3 Body Condition Score (BCS) 

Berdasarkan hasil penilaian BCS dengan menggunakan 

standar Rodenburg (2004), didapatkan nilai BCS bunting tua 

3,19 ± 0,6 dan rata-rata BCS setelah melahirkan 2,38 ± 0,5. 

Adapun rata-rata total produksi kolostrum berdasarkan BCS 

dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata total produksi kolostrum selama 4-6 hari  

              berdasarkan BCS bunting tua. 

BCS Jumlah 

Sapi 

(ekor) 

Rata-rata Total 

Produksi 

Kolostrum 

(liter/hari) 

Rata-rata Produksi 

Kolostrum 

(liter/ekor/hari) 

2 5 43,36 10,84 

3 24 63,13 12,75 

4 13 84,12 14,01 

 

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan semakain tinggi nilai 

BCS maka produksi kolostrum juga semakin tinggi. Hayati, 

Yuniardi dan Gozali (2002) menyatakan bahwa respon produksi 

susu yang tinggi pada saat awal laktasi disebabkan oleh semakin 

tingginya cadangan lemak tubuh sebagai suplementasi 

pemenuhan kebutuhan energi yang sangat rendah selama awal 

laktasi oleh karena perubahan hormon dan pengaruh faktor fisik 

dari pakan yang diperikan, maka sebelum sapi melahirkan atau 

pada saat masa kering kondisi tubuh harus dipersiapkan agar 

pada saat puncak produksi penurunan BCS tidak terlalu tajam. 

 

 



Rata-rata lama produksi kolostrum berdasarkan BCS dapat 

dilihat pada Gambar 11. 

 
Gambar 11. Diagram batang rata-rata lama produksi kolostrum  

                    (hari) berdasarkan BCS bunting tua 

 

4.4 Produksi Kolostrum 

Produksi kolostrum masing-masing ternak sangat bervariasi 

baik dalam jumlah produksi (liter) dan lama produksi (hari). 

Rata-rata produksi kolostrum adalah 67,27 ± 13,60 liter. Rata-

rata produksi kolostrum berdasarkan lama produksi dapat dilihat 

pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata produksi kolostrum berdasarkan lama  

              produksi. 

Lama Produksi 

(hari) 

Jumlah Sapi 

(ekor) 

Rata-rata Produksi 

Kolostrum 

(liter/ekor/hari) 

4 5 10,84 

5 22 12,34 

6 15 13,90 
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Berdasarkan Tabel 7 rata-rata produksi kolostrum sapi perah 

(liter/ekor/hari) dengan lama produksi 6 hari memiliki nilai 

tertinggi dibandingkan dengan produksi kolostrum hari ke 4 dan 

5. Menurut Sudono dkk (2003), susu yang dihasilkan selama 

sekitar 7 hari pertama tersebut dinamakan kolostrum. 

Kolostrum banyak mengandung zat kekebalan tubuh, protein 

dan mineral sehingga sangat dibutuhkan oleh pedet yang baru 

lahir. Adapun menurut Jaster (2005), kolostrum disekresikan 

melalui kelenjar ambing sapi betina pada 24 jam pertama 

setelah beranak dan merupakan sumber nutrisi, faktor 

pertumbuhan dan faktor antimikrobia yang penting bagi anak 

sapi baru lahir.  

Menurut Hidajati (1995), kemampuan alat pencernaan pedet 

untuk menyerap antibodi dari kolostrum hanya berlangsung 

beberapa jam, oleh karena itu sangat dianjurkan agar dalam 

waktu 6 jam pertama pedet sudah mengkonsumsi kolostrum 

sebanyak 6% berat lahir. Jumlah tersebut sekitar 2,5 kg untuk 

pedet yang berat lahirnya kurang lebih 40 kg. Apabila dalam 

waktu 6 jam pertama pedet tidak dapat menghabiskan 

kolostrum sebanyak itu, maka peternak harus membantu 

bahkan memaksa pedet untuk minum dengan cara dibantu 

dengan mamasukkan jari yang berlumuran kolostrum ke dalam 

mulut pedet dan menuntunnya ke dalam kolostrum yang 

disediakan di ember.  

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa produksi kolostrum di 

tempat penelitian melebihi kebutuhan pada pedet. Hal yang 

seperti ini dapat diperhatikan oleh peternak agar dapat 

memanfaatkan kelebihan kolostrum, misalnya tahu susu atau 

susu beku untuk pedet. Seperti pendapat Anonimus (2011) 

menyatakan bahwa surplus kolostrum (kelebihan kolostrum) 

dapat dibekukan dan disimpan dalam jangka waktu 1 tahun atau 



lebih tanpa kehilangan nilai antibodinya. Dapat dicairkan, 

panaskan sekitar 100°F. Sour colostrum adalah surplus 

kolostrum yang disimpan dan difermentasi secara alami. 

Kolostrum terdiri dari bahan kering yang sepertiga lebih banyak 

dari susu atau reconstituted milk replacer, dan sangat mudah 

dicerna. Oleh karena itu, penyimpanan untuk pemberian pakan 

selanjutnya sangat dianjurkan. Dapat diberikan secara segar, 

dapat dibekukan kemudian dicairkan sebelum diberikan atau 

disimpan sebagai sour colostrum. Encerkan hingga 25-50% bila 

akan diberikan pada pedet lain (bukan yang baru lahir) untuk 

mencegah overfeeding dan scours (diarrhae). 

 

4.5 Pengaruh BCS Bunting Tua Terhadap Jumlah 

Produksi Kolostrum 

Hasil penelitian terhadap 42 ekor sapi perah PFH 

menggunakan perhitungan regresi dengan program SPSS versi 

15.0 didapatkan persamaan Y1 = 7,629 + 1,596X1. Dimana Y1 

adalah jumlah produksi kolostrum, X1 adalah BCS bunting tua, 

menunjukkan hubungan positif dengan nilai koefisien korelasi 

(r)= 0,951 dan koefisien determinasi (R2)= 90,5%. Hal ini 

menunjukkan bahwa 90,5% jumlah produksi kolostrum 

dipengaruhi oleh BCS bunting tua.  

Berdasarkan Lampiran 8, maka diperoleh Sig F 0,000 < 0,05 

dengan Fhitung 381,675 (Fhitung > Ftabel = 381,675> 3,24). Hal ini 

berarti bahwa BCS bunting tua mempunyai pengaruh yang 

sangat signifikan terhadap jumlah produksi kolostrum. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Hayati, dkk (2002) yang menyatakan 

bahwa sapi perah yang mempunyai BCS tinggi sebelum 

melahirkan dapat menghasilkan produksi susu yang lebih tinggi 

selama awal laktasi. Ditambahankan oleh Rustomo (1995) yang 

menyatakan bahwa sapi perah yang diberikan supplemen by-pas 



protein telah berhasil mempertahankan deposisi lemak selama 

masa kering dan telah menunjukkan produksi susu sebanyak 

17% selama 12 minggu pertama laktasi 

 

4.6 Pengaruh BCS Bunting Tua Terhadap Lama Produksi 

Kolostrum 

Hasil penelitian terhadap 42 ekor sapi perah PFH 

menggunakan perhitungan regresi dengan program SPSS versi 

15.0 didapatkan persamaan Y2 = 2,121 + 0,977X1. Dimana Y2 

adalah lama produksi kolostrum, X1 adalah BCS bunting tua, 

menunjukkan hubungan positif dengan nilai koefisien korelasi 

(r)= 0,945 dan koefisien determinasi (R2)= 89,2%. Hal ini 

menunjukkan bahwa 89,2%lama produksi kolostrum 

dipengaruhi oleh BCS bunting tua.  

 Berdasarkan Lampiran 9, maka diperoleh Sig F 0,000 < 

0,05 dengan Fhitung 331,719 (Fhitung > Ftabel = 331,719 > 3,24). Hal 

ini berarti bahwa BCS bunting tua mempunyai pengaruh yang 

sangat signifikan terhadap lama produksi kolostrum. Menurut 

Taylor dan Field (2004) bahwa setelah sapi beranak akan 

mengalami kesulitan menyediakan nutrisi untuk produksi susu 

karena konsumsi pakan terbatas, sehingga cadangan lemak 

tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Ditambahkan 

oleh Moe (2002) menyatakan bahwa pada 100 hari terakhir 

masa laktasi merupakan periode kritis untuk mengatur kondisi 

tubuh. Kondisi tubuh menggambarkan cadangan lemak ternak 

yang akan digunakan sapi periode laktasi pada saat tidak cukup 

mendapatkan nutrisi untuk produksi susu, sehingga saat periode 

kering perlu dijaga kondisi tubuh. 

 


