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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Sapi Perah Frisiean Holstein 

Sapi perah merupakan ternak perah yang paling 
banyak dipelihara oleh sebagian besar  peternak rakyat  di 
Indonesia. Sebagian besar peternak rakyat tersebut menyukai 
dan memelihara sapi perah  Frisiean Holstein (FH) karena 
mampu memproduksi susu lebih tinggi daripada bangsa sapi 
perah lainnya.  Sapi Friesian Holstein  merupakan sapi perah  
utama  dari Belanda  yang banyak dipelihara, didatangkan ke 
Indonesia sudah lama yaitu sejak jaman penjajahan Belanda, 
tetapi setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sapi FH 
mendominasi sapi perah yang dipelihara di Indonesia.  Sapi 
bangsa FH ini berasal dari beberapa negara lain antara lain 
Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat. Sapi FH 
dibudidaya dan dikembangbiakkan di negara lain sebagai 
penghasil susu utama di negara tersebut (Blakely dan Bade, 
1994). 

Ciri-ciri dari sapi FH yaitu : a) warna belang hitam 
putih, b) pada dahi terdapat warna putih berbentuk segitiga, c) 
bagian dada dan perut bawah, kaki dan ekor berwarna putih, d) 
tanduk kecil pendek, dan menjurus ke depan. Sedangkan sifat-
sifat FH sendiri yaitu: a) Tenang, jinak sehingga mudah 
dikuasai, b) Sapi tidak tahan panas tetapi mudah beradaptasi, 
c) Lambat menjadi dewasa, d) Produksi susu 4500-5500 liter 
per satu masa laktasi Berat badan FH, Jantan mencapai 
1000kg dan sapi FH betina 650 kg. (Sudono, Rosdiana dan 
Setiawan, 2003). 
 Bangsa sapi FH memiliki bulu berwarna hitam putih 
atau merah dan  putih dengan batas warna  yang jelas. Sapi FH 
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baik untuk menghasilkan daging karena tumbuhnya cepat dan 
menghasilkan karkas yang baik. Bobot lahir anak sapi 
mencapai 43 kg, dan sampai 48 kg. Bobot badan dewasa ideal 
pada sapi betina 682 kg  bagi sapi  jantan adalah 1.000 kg 
(Dadang, 2008). 

Sapi FH sangat menonjol karena banyaknya jumlah 
produksi susu namun kadar lemaknya rendah, kapasitas perut 
besar sehingga mampu menampung pakan banyak, 
mempunyai kemampuan yang tinggi dalam mengubah pakan 
menjadi susu (Siregar, 2003). 
 Sapi  FH merupakan  bangsa  sapi  perah  yang 
mempunyai produksi susu tinggi  bila dibandingkan dengan  
bangsa  sapi  perah lainnya dengan kadar  lemak  susu  rendah.  
Produksi  susunya  di  Amerika Serikat  7.245  kg/laktasi  
dengan  kadar lemak 3,65%; sedangkan di Indonesia hanya 
dapat berproduksi 10 liter/ekor/hari atau lebih-kurang 3.050 
liter/laktasi (Sudono, 2003). Sapi perah berproduksi susu 
optimal pada suhu kisaran 10- 15,56OC dengan kelembaban 
berkisar antara 50-70% dan dapat juga dipelihara dengan suhu 
sampai 210 C (Drackley and Davis, 2008). 
 
2.2 Produksi Susu 

Susu disekresikan oleh unit-unit sekretoris individual 
yang bentuknya menyerupai buah anggur yang disebut 
alveolus. Unit kecil ini berukuran 0,1 sampai 0,3 milimeter 
dan terdiri atas suatu lapis dalam sel epitel yang menyelubungi 
suatu rongga yang disebut lumen. Sel-sel tersebut mensekresi 
susu dengan cara menyerap zat-zat dari dalam darah dan 
mensintesisnya menjadi susu (Blakely dan Bade, 1992). Hal 
ini karena unsur dasar pembentukan susu adalah kandungan 
darah. Interval yang lama akan mempengaruhi kecepatan 
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jumlah sekresi. Penurunan dalam sekresi susu terjadi setelah 
12 jam dan akan memberikan pengaruh pada interval 
pemerahan berikutnya. Hasil dari beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa sekresi susu dan lemak susu mengalami 
pengurangan dengan memperlama interval pemerahan dengan 
jumlah yang lebih banyak untuk pengurangan susu 
dibandingkan dengan lemak susu dan persentase lemak susu 
akan cenderung bertambah pada interval pemerahan yang 
lama.  

Kebutuhan nutrien untuk laktasi jauh lebih besar 
dibandingkan kebutuhan hidup pokok ataupun pada saat 
kebuntingan. Jika kebutuhan nutrisi tersebut tidak terpenuhi, 
maka sapi akan menggunakan cadangan mineral yang ada 
dalam tulang, seperti kalsium dan fosfor (Ensminger and 
Tyler, 2006). Produksi susu total untuk setiap periode laktasi 
bervariasi, namun umumnya puncak produksi dicapai pada 
umur 6-7 tahun atau pada laktasi ketiga dan keempat. Menurut 
McNeilly (2001), produksi susu terbanyak akan dicapai pada 
umur 7-8 tahun. Semakin tua umur sapi akan diikuti dengan 
penurunan produksi secara bertahap. Produksi susu pada 
laktasi pertama (umur 2 tahun) adalah 77%, laktasi kedua 
(umur 3 tahun) 87%, laktasi keempat (umur 5 tahun) 94%, dan 
laktasi kelima (umur 6 tahun) 98%. 

Kemampuan sapi yang bervariasi dalam memproduksi 
susu merupakan karakteristik dari keturunan dan ini berbeda 
pula diantara bangsa dan individu (Ensminger and Tyler, 
2006). Menurut Sudono (2003), faktor yang mempengaruhi 
kualitas dan kuantitas susu sapi perah adalah bangsa sapi, lama 
bunting, masa laktasi, besar sapi, estrus atau berahi, umur sapi, 
selang beranak, masa kering, frekuensi pemerahan, dan tata 
laksana pemberian pakan. Sapi yang bertubuh besar secara 
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normal mampu mensekresi susu lebih banyak dibanding 
dengan sapi berukuran kecil, tetapi mereka tidak efisien dalam 
mengubah nutrisi pada susu.  

Pakan dan manajemen juga akan berpengaruh 
terhadap kuantitas, komposisi dan palatabilitas susu. Pakan 
yang diberikan pada seekor sapi perah dewasa digunakan 
untuk kebutuhan hidup pokok, produksi dan pertumbuhan. 
Sapi perah mempunyai daya produksi yang tinggi sehingga 
jika tidak mendapatkan makanan yang cukup, sapi tersebut 
tidak akan dapat memproduksi susu dengan baik (Ensminger 
and Tyler, 2006).  

Masa laktasi adalah masa sapi sedang menghasilkan 
susu, yakni selama 10 bulan antara saat beranak dan masa 
kering kandang. Produksi susu perhari mulai menurun setelah 
laktasi dua bulan. Menurut Calder (1996), sapi laktasi yang 
sedang bunting akan mengurangi produksi susu karena adanya 
pengaruh hormon yang akan mengurangi sekresi susu dan 
peningkatan kebutuhan zat-zat makanan untuk pertumbuhan 
dan hidup pokok dari fetus. Apabila selang antara pemerahan 
tidak sama, maka produksi susu akan lebih banyak pada selang 
yang lebih lama, dan kandungan lemak akan lebih tinggi dari 
hasil pemerahan dengan interval yang lebih singkat. Jika sapi 
perah diperah dua kali sehari dengan jarak waktu antar 
pemerahan sama akan sedikit sekali perubahan susunan susu 
tersebut. Produksi susu akan meningkat bergantung dari 
kemampuan sapi berproduksi, pakan yang diberikan, dan 
manajemen yang dilakukan peternak (Sudono, Rosdiana dan 
Setiawan, 2003).  

Beberapa faktor lainnya yang juga mempengaruhi 
produksi susu ialah jaringan ekskresi, umur, hormon, estrus, 
dan ukuran tubuh. Beberapa penelitian telah menunjukkan 
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bahwa sapi-sapi yang badannya besar akan menghasilkan susu 
lebih banyak daripada yang badannya kecil. Sapi yang sedang 
estrus juga akan mengalami penurunan produksi susu. 
Produksi susu juga akan berkurang selama ternak mengalami 
stress panas. Pengaruh langsung stress panas terhadap 
produksi susu disebabkan meningkatnya kebutuhan untuk 
menghilangkan kelebihan beban panas, mengurangi laju 
metabolis, dan mengurangi konsumsi pakan (Ensminger and 
Tyler, 2006). 
 
2.3 Kualitas Susu  

Susu segar adalah cairan yang berasal dari ambing sapi 
sehat dan bersih yang diperoleh dengan cara pemerahan yang 
benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau 
ditambah sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan 
apapun kecuali pendinginan. Susu segar harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu agar aman dikonsumsi dan digunakan 
untuk proses pengolahan selanjutnya. Persyaratan tersebut 
ialah kadar berat jenis minimal 1,027, kadar lemak minimal 
3,0%, Solid Non Fat (SNF) minimal 7,8%, kadar protein 
minimal 2,8% (Badan Standarisasi Nasional, 2011). 
Komposisi susu sangat beragam tergantung pada beberapa 
faktor, untuk sapi FH kandungan persentase air, protein, 
lemak, laktosa, abu, dan BK masing-masing sebesar 88,01%; 
3,15%; 3,45%; 4,65%; 0,68%; dan 11,57% (Sudono dkk., 
2003).  

Kandungan terbesar susu adalah air dan lemak. Lemak 
susu mengandung vitamin yang hanya larut dalam lemak yaitu 
vitamin A, D, E dan K (Hasim dan Martindah, 2012). Kadar 
lemak susu mulai menurun setelah satu sampai dua bulan masa 
laktasi. Masa laktasi dua sampai tiga bulan kadar lemak susu 
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mulai konstan, kemudian naik sedikit (Sudono et al., 2003). 
Kurva tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Kurva Laktasi untuk Mengetahui Gambaran 

Produksi, Persentase lemak, dan Persentase Protein Susu. 
 
Susu mengandung berbagai macam tipe protein, yang 

dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kasein (80%) 
dan laktoglobulin (20%). Rasa manis susu karena adanya 
laktosa berkontribusi sekitar 40% kalori dari susu penuh 
(whole milk). Laktosa terdiri atas dua macam gula sederhana 
yaitu glukosa dan galaktosa. Secara alami laktosa hanya 
terdapat pada susu (Hasim dan Martindah, 2012).  

Bangsa sapi yang berbeda akan menghasilkan 
komposisi susu yang berbeda, misalnya sapi perah FH 
menghasilkan susu dengan kandungan lemak lebih rendah 
apabila dibandingkan sapi Jersey (Palladino et al., 2010). 
Faktor-faktor lain yang mempengaruhi komposisi susu ialah 
keragaman akibat musim, hal ini terutama terjadi pada daerah 
beriklim subtropis dimana kandungan lemak akan menurun 
pada akhir musim semi dan akan meningkat menjelang musim 
dingin. Perbedaan tersebut biasanya dihubungkan dengan 
adanya perubahan pakan ternak dari biji-bijian pada musim 
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dingin menjadi rumput-rumputan pada musim semi (Muchtadi, 
2009).  

Faktor lainnya ialah umur sapi. Umur sapi berpengaruh 
kecil sekali terhadap komposisi susu. Selama jangka waktu 10 
tahun, rata-rata kandungan lemak susu menurun sekitar 0,2%. 
Penyakit juga dapat mempengaruhi komposisi susu. Penyakit 
pada sapi dapat mengacaukan keseimbangan komponen-
komponen di dalam susu, hal tersebut menyebabkan terjadi 
kenaikan kadar lemak dan garam-garam mineral serta 
penurunan kadar laktosa (Muchtadi, 2009).  

Pakan berpengaruh terhadap komposisi susu. 
Kurangnya pemberian pakan akan mengurangi produksi susu. 
Keragaman cukup besar yang terjadi dalam kandungan protein 
dan karbohidrat dalam pakan tidak akan banyak 
mempengaruhi komposisi susu, akan tetapi pakan yang banyak 
mengandung lemak atau pakan tersebut secara sengaja 
dicampuri lemak atau minyak, pengaruhnya akan terlihat jelas 
kadar dan komposisi lemak susu. Komposisi susu dapat 
dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar, misalnya pemalsuan 
dengan cara menambahkan air atau bahan lain, kegiatan 
mikroba, kurangnya homogenisasi dalam pengambilan sampel, 
dan lain lain (Muchtadi, 2009). 
 
2.4 Sapi Laktasi 

Laktasi adalah masa sapi sedang menghasilkan susu, 
yakni selama 10 bulan antara saat beranak dan masa kering 
kandang. Produksi susu per hari mulai menurun setelah laktasi 
dua bulan. Menurut Calder (1996), laktasi merupakan proses 
yang ditandai oleh sintesis dan sekresi senyawa organik dan 
anorganik, dan juga darah secara aktif dan pasif oleh sel epitel 
khusus dari kelenjar susu. Sapi laktasi yang sedang bunting 
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akan mengurangi produksi susu karena adanya pengaruh 
hormon yang akan mengurangi sekresi susu dan peningkatan 
kebutuhan zat-zat makanan untuk pertumbuhan dan hidup 
pokok dari fetus. 

Menurut Blakely dan Bade (1994) umumnya laktasi 
yang normal adalah 305 hari dengan 60 hari masa kering. 
Namun dalam prakteknya panjang laktasi seekor sapi 
bervariasi dari 270 sampai 400 hari. Setelah sapi beranak 
produksi susu akan meningkat, produksi maksimum akan 
dicapai sekitar minggu keempat sampai minggu keenam dan 
kemudian akan turun perlahan-lahan sampai akhir laktasi. 
Pada umumnya lama masa laktasi adalah 6 - 10 bulan (305 
hari) pada sapi-sapi yang mempunyai selang beranak 12 bulan. 
Produksi air susu yang tertinggi diperoleh pada periode laktasi 
ke tiga. 

Drackley and Davis (2008) menyatakan sapi laktasi 
terbagi atas beberapa fase utama dalam siklus laktasi, yaitu 
awal laktasi (14-100 hari), tengah laktasi (100-200 hari), akhir 
laktasi (200-305 hari) seperti pada Gambar dibawah ini 

 
Gambar 3. Periode Laktasi Sapi Perah  
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 Awal laktasi (14-100 hari) 
Pada fase ini sapi akan mencapai puncak produksi 

susu (pada bulan ke-2), konsumsi pakan rendah dan sapi akan 
kehilangan bobot badan. Pada akhir fase awal laktasi, puncak 
konsumsi bahan kering akan tercapai dan tidak lagi terjadi 
kehilangan bobot badan. Pada fase ini sapi akan kehilangan 
bobot badan, produksi susu meningkat lebih cepat 
dibandingkan konsumsi bahan kering. Kebutuhan energi lebih 
tinggi dibanding jumlah energi yang dikonsumsi, sehingga 
sapi membongkar cadangan tubuhnya dan kehilangan bobot 
badan. 
 Tengah laktasi (100-200 hari) 

Fase tengah laktasi sapi telah mencapai puncak 
produksi (8-10 minggu setelah beranak). Konsumsi bahan 
kering mencapai puncak dengan tidak lagi kehilangan bobot 
badan, sapi mencapai konsumsi bahan kering maksimum 
sekitar 16 minggu setelah beranak, sapi harus mengkonsumsi 
bahan kering paling tidak 4% dari bobot badan. Target utama 
selama fase ini adalah mempertahankan puncak produksi susu 
selama mungkin. Strategi kunci selama fase tengah laktasi 
adalah memaksimalkan konsumsi bahan kering. Selama fase 
ini sapi harus diberi hijauan berkualitas tinggi, minimal 40-
45% dari bahan kering ransum. 
 Akhir laktasi (200-305 hari) 

  Fase ini, produksi susu secara kontinyu menurun dan 
begitu pula dengan konsumsi pakan lebih menguntungkan 
meningkatkan kondisi tubuh pada saat fase ini dibandingkan 
pada saat periode kering. Sapi laktasi menggunakan energi 
lebih efisien untuk pertambahan bobot badan (75% efisien 
dibanding 59% pada saat periode kering). 
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2.5 Body Condition Score (BCS) 
BCS adalah nilai kondisi tubuh yang didasarkan pada 

estimasi visual timbunan lemak tubuh dibawah kulit sekitar 
pangkal ekor, tulang punggung, tulang rusuk dan pinggul 
lemak, dapat digunakan untuk prediksi dini status kesenjangan 
energi sapi perah selama awal laktasi. Penilaian kondisi tubuh 
ternak, terutama untuk sapi perah di Indonesia masih jarang 
dilakukan sehingga untuk kondisi peternakan sapi perah rakyat 
sangat penting (Hayati, dkk, 2002).  

Skor 0-5 diberikan atas dasar lemak yang dapat 
didasarkan pada daerah pelvis dan sacralis. Skor 0 
menggambarkan  sapi yang sangat kurus, skor 5 untuk sapi 
yang sangat gemuk. Secara umum telah disetujui bahwa induk 
sapi perah mempunyai rata-rata BCS antara 2,5-3,5 saat 
melahirkan (Webster, 1987). 

Penilaian BCS pada sapi perah dirancang untuk 
menaksir kondisi induk selama siklus produksi. Kondisi tubuh 
merupakan gambaran cadangan lemak tubuh yang ada pada 
ternak. Cadangan ini dapat dimanfaatkan oleh ternak pada saat 
ternak tidak mampu memenuhi kebutuhan energi. Pada sapi-
sapi yang berproduksi tinggi hal ini normal terjadi selama awal 
laktasi, namun dapat juga terjadi pada saat sapi sakit, pakan 
dengan kualitas rendah, atau penyerapan zat makanan yang 
terbatas (Rodenburg, 2004). 
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Gambar 4. Hubungan BCS, produksi susu dan konsumsi 

pakan 
 
Menurut Stevenson (2001) bahwa saat 100 hari 

terakhir laktasi merupakan periode kritis untuk mengatur 
kondisi tubuh. Sebagai ilustrasi, jika sapi dalam kondisi tubuh 
kurus persediaan energi berlebih penting untuk 
mengembalikan kondisi tubuh dan kehilangan bobot badan 
selama laktasi. Pemulihan kondisi tubuh pada periode kering 
memerlukan waktu penyesuaian. Ketika BCS optimal maka 
pakan energi tinggi harus ditingkatkan selama pertengahan 
sampai akhir laktasi. 

 
2.6 Perubahan – Perubahan Saat Laktasi 

Pada keadaan normal 80% ternak kehilangan ½ 
sampai ¼ BCS atau kurang dari itu setiap melahirkan serta 
dalam 30 sampai 40 hari pertama masa laktasi. Pada periode 
laktasi kedua, setelah diperah selama 50 sampai 60 hari akan 
didapatkan penurunan bobot badan 4-5 pound tiap minggu. 
Untuk sapi dewasa 120 pound berat badan setara dengan satu 
BCS. Untuk memperoleh kembali 1 BCS diperlukan waktu 
sekitar 6 bulan (Grant and Keown, 1993). 
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Hilangnya satu BCS selama minggu pertama sampai 
dengan ketiga dalam masa laktasi merupakan petunjuk adanya 
masalah dalam pemberian pakan atau tatalaksana yang tidak 
efektif untuk sapi tersebut mencapai produksi maksimum dan 
tetap dalam kondisi sehat (Grant and Keown, 1993). 
 
2.7 Masa Laktasi 

Sapi yang baru melahirkan sampai dengan empat 
minggu setelah melahirkan sebaiknya mempunyai BCS 3,0 
sampai dengan 3,5. Empat minggu setelah melahirkan 
sebaiknya kondisi tubuh dipertahankan agar tidak turun pada 
BCS 3,0 sampai dengan 2,5 karena sapi akan mengalami 
penurunan produksi susu pada BCS 2,0. Apabila penurunan 
BCS yang cepat terjadi selama minggu pertama tetapi sapi 
sehat, maka perlu diperhatikan strategi pemberian pakan, 
energi, protein, dan kebutuhan serat (Rodenburg, 2004). 
 
    2.7.1 Awal Laktasi 

Pada awal laktasi yaitu sampai dengan empat bulan 
masa laktasi sebaiknya sapi mempunyai BCS 2,5 sampai 
dengan 3,0 dan sebaiknya dipertahankan pada BCS 3,0. 
Apabila sapi mempunyai BCS 2,0, sapi perah ini tidak mampu 
memproduksi susu tinggi, sehingga perlu dilakukan 
pemeriksaan terhadap konsumsi pakan. Produksi susu tinggi 
dan kondisi tubuh yang baik hanya dapat diperoleh saat 
konsumsi pakan maksimal. Jika sapi-sapi tersebut mempunyai 
BCS 3,0 sampai dengan 3,5 tetapi produksi susu tidak dapat 
mencapai puncak maka perlu diperhatikan konsumsi protein, 
mineral maupun kebutuhan air (Rodenburg, 2004). 
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    2.7.2 Pertengahan Laktasi 
Bulan keempat sampai dengan kedelapan masa laktasi, 

BCS harus dipertahankan pada 3,0. Tujuan pemberian pakan 
untuk memenuhi atau kurang lebih melampaui persyaratan 
energi sehingga cadangan tubuh dapat dibangun. Apabila 
selama pertengahan laktasi sapi mempunyai BCS 3,5 sampai 
dengan 4,0 maka perlu dilakukan pengaturan pakan dan kadar 
protein, sehingga protein yang tidak diperlukan dalam pakan 
dapat dikurangi. Sapi yang terlalu gemuk akan mengalami 
penurunan produksi susu. Jika sapi mempunyai BCS 2,0 
sampai dengan 2,5 kemungkinan energi dalam pakan rendah 
sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali jumlah pakan di 
awal laktasi (Rodenburg, 2004). 

 
    2.7.3 Akhir Laktasi 

Pada masa laktasi delapan bulan sampai pengeringan, 
sebaiknya BCS 3,5. Tujuan pemberian pakan agar zat 
makanan dapat mengisi penuh cadangan lemak tubuh, namun 
mencegah peningkatan berat badan pada sapi yang mempunyai 
BCS 4,0 perlu pengurangan konsentrasi energi dan apabila 
terjadi penurunan sampai pada BCS 3,0 konsumsi energi perlu 
ditingkatkan. Pemberian pakan pada awal dan pertengahan 
laktasi harus diperhatikan karena akan mempengaruhi bobot 
badan pada akhir laktasi (Rodenburg, 2004). 
 


