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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Keberhasilan IB dipengaruhi oleh berbagai faktor 

diantaranya adalah kualitas semen, keterampilan inseminator, 
ketepatan waktu IB dan fisiologi ternak. Faktor-faktor tersebut 
saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga salah satu 
faktor tidak terpenuhi akan mengurangi tingkat keberhasilan IB. 
Tingkat keberhasilan teknologi IB disuatu wilayah dapat 
digambarkan dengan melihat data Days Open, Service per 
Conception dan Calving Interval sapi-sapi tersebut. Atabany 
(2011) berpendapat bahwa parameter yang dapat dijadikan tolak 
ukur guna mengevaluasi efisiensi reproduksi sapi perah betina 
yaitu Days Open (DO), service per conception (S/C) dan 
parameter pelengkap seperti data kelahiran berupa jenis kelamin 
pedet yang dilahirkan. Anggraeni (2011) menambahkan 
parameter untuk mengevaluasi tampilan reprosuksi ternak yang 
paling utama adalah Calving Interval (CL). Ngodigha et al., 
(2009) berpendapat, bahwa efisiensi reproduksi pada sapi yang 
paling bagus jika angka service per conception kecil dan calving 
interval minimum. Efisiensi reproduksi ini akan sangat 
berpengaruh terhadap produksi susu.  

4. Tampilan Reproduksi Sapi FH Berdasarkan  DO, S/C 
dan CI. 

4.1 Days Open. 
Masa kosong (days open) merupakan salah satu faktor 

penentu produksi susu. Days open adalah jarak waktu beranak 
sampai terjadi kebuntingan atau hari-hari dari setelah beranak 
sampai bunting (Atabani dkk., 2008). Periode masa kosong 
adalah 85-115 hari setelah beranak yang merupakan masa untuk 
deteksi awal kelainan reproduksi dan indikator efisiensi 
reproduksi (Izquierdo et al., 2008). Lama kosong untuk sapi 
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perah betina normalnya adalah 40-60 hari, namun apabila sapi 
mengalami distokia, retensi plasenta, dan sebagainya, sebaiknya 
perkawinan ditunda 90-120 hari setelah beranak  (Stevenson,  
2001). 

Days Open (DO) ternak sapi betina dipengaruhi oleh 
beberapa hal diantaranya musim beranak dan umur sapi (Oseni 
et al., 2003). Pirlo et al. (2000) berpendapat bahwa faktor lain 
yang menyebabkan penundaan umur kawin pertama adalah 
berahi yang terlambat, kesalahan dalam deteksi berahi, 
kurangnya bobot badan, dan faktor lingkungan. Hasil evaluasi 
keberhasilan IB pada sapi Friesian holstein jika menggunakan 
days open (DO) sebagai parameter disajikan pada Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Rataan Days Open Sapi FH. 
Gambar 1. menunjukkan rata-rata lama DO sapi 

Friesian Holstein di lokasi penelitian masih tinggi di masing-
masing paritas yaitu 175,85 ± 134,00 hari. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa tampilan reproduksi sapi FH di lokasi 
penelitian berdasarkan DO masih belum efisien. Stevenson 
(2001) berpendapat bahwa lama DO yang normal pada sapi 
betina adalah 40-60 hari. Hasil rata-rata DO pada Gambar 1. 
tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil penelitian 
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Wahjuningsih dan Nuryadi (2011) yang melaporkan bahwa 
lama DO sapi adalah 130,27 ± 20,99 dan 149,32 ± 24,19.  Rata-
rata DO pada Gambar 1. juga lebih tinggi dibandingkan dengan 
hasil penelitian Bahonar, Azizzadeh, Stevenson, Vojgani, dan 
Mahmoudi (2009) bahwa rata-rata masa kosong dari sapi 
Friesian Holstein adalah  152,0 ± 0,0 hari.  

Faktor yang menyebabkan tingginya DO diantaranya 
adalah kesehatan ternak betina dan tidak terdeteksinya birahi. 
Izquierdo et al. (2008) berpendapat, bahwa masa kosong 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu patologis, hereditas dan 
penanganan. Peternak yang ada di lokasi sebagian besar 
melakukan deteksi birahi hanya berdasarkan sapi yang gelisah, 
sehingga sapi yang birahi namun tidak menunjukkan tanda 
gelisah tidak dilakukan IB. Yendraliza dkk (2012) berpendapat 
bahwa selain gelisah tanda birahi sapi betina adalah keluarnya 
lendir dari vulva serta adanya perubahan vulva seperti bengkak 
dan vulva berwarna merah. Pennington (2007) menambahkan 
bahwa sapi perah yang sedang berahi akan mengangkat ekornya 
dan temperatur bagian bawah ekor tersebut hangat. 
  Faktor lain yang menyebabkan tingginya angka DO 
adalah pemahaman sebagian kecil peternak bahwa dengan 
menunda IB sapi setelah beranak akan mendapatkan masa 
laktasi yang panajang , sehingga produksi susu tinggi. 
Susilawati dan Affandy (2004) menyatakan bahwa apabila 
terdapat jarak beranak yang panjang sebagian besar karena Days 
Open yang panjang, hal ini disebabkan oleh peternak 
mengawinkan induk  setelah beranak dalam jangka waktu yang 
lama sehingga DO menjadi panjang, selain itu juga karena 
tingginya kegagalan inseminasi buatan sehingga S/C nya 
menjadi tinggi. Masa laktasi dapat diperpanjang dengan tujuan 
mendapatkan produksi susu yang tinggi, akan tetapi total 
produksi susu selama hidup produktif sapi induk akan 
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berkurang, dikarenakan penambahan produksi susu relatif 
rendah selama akhir laktasi (Anggraeni dkk., 2010). Atabany 
dkk., (2011) menambahakn bahwa sapi jenis FH yang mem-
punyai produksi susu lebih tinggi pada awal laktasi akan 
berakibat pada masa kosong yang lebih panjang. Hasil uji 
statistik dengan metode Kruskall Wallis menggunakan sebaran 
Chi square data DO disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1. Perbandingan Berganda Data Days Open (Hari) 
Paritas Rataan Notasi 
P3 122,07 ± 71,80 a 
P6 155,66 ± 30,02 ab 
P5 174,12 ± 153,94 b 
P2 189,80 ± 149, 20 b 
P4 206,68 ± 143,19 bc 
P1 215,70 ± 177,12 c 

 
Peluang signifikan dari sebaran statistik uji chi square 

dari data DO sebesar 0,049 atau lebih kecil dari alpha 0,05 yang 
berarti terdapat pasangan yang berbeda antar paritas. Notasi 
dengan huruf yang sama pada Tabel 1. menunjukkan antara 
paritas 3 dengan paritas 5, paritas 3 dengan paritas 2, paritas 3 
dengan 4, paritas 3 dengan 1, paritas 6 dengan 1, paritas 5 
dengan 1, dan paritas 2 dengan 1, memiliki days open yang 
berbeda nyata, sedangkan pasangan paritas selain itu memiliki 
days open yang tidak berbeda nyata. Taufik dan 
Suriyasataphorn (2008) menyatakan bahwa periode laktasi 
berpengaruh pada masa kosong sapi.  

Tabel 1. di atas menunjukkan bahwa pada paritas 3 DO 
lebih rendah jika dibandingkan dengan paritas lainya. Tjatur dan 
Ihsan (2010) berpendapat bahwa paritas tidak berpengaruh 
terhadap tampilan reproduksi ternak, namun secara numerik DO 
pada paritas 3 lebih rendah dibandingkan dengan paritas lain. 
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Anggraeni dkk. (2010) sapi pada paritas tiga memiliki 
kematangan sel-sel dan sistem hormonal sehingga lebih siap 
dalam bereproduksi. Sapi paritas 1 memiliki DO yang lebih 
panjang dibandingkan dengan sapi pada paritas lain, hal ini 
dikarenakan tanda-tanda birahi sapi pada paritas 1 biasanya 
kurang jelas. Ismail (2009) berpendapat bahwa estrus ternak 
yang baru melahirkan satu kali lebih sulit dideteksi dari pada 
ternak yang sudah melahirkan lebih dari satu kali.   
 
4.2 Service per Conception. 

Service per conception (S/C) adalah banyaknya 
perkawinan atau inseminasi buatan yang dilakukan hingga 
ternak menjadi bunting. S/C tinggi akan menyebabkan jarak 
beranak yang terlalu panjang (Moran, 2005). Nilai S/C yang 
normal bekisar antara 1,6 sampai 2,0. Semakin rendah nilai S/C, 
maka makin tinggi kesuburan ternak betina tersebut (Jainudeen 
dan Hafez, 2008). Hartati dkk. (2010) berpendapat, bahwa nilai 
S/C dapat dihitung dengan membandingkan kelahiran pada 
laktasi pertama dan kedua. Nilai S/C pada laktasi pertama yang 
baik adalah 1,72 kali. 

Angka S/C dipengaruhi oleh keterampilan inseminator, 
kualitas semen, ketepatan waktu inseminasi dan keadaan ternak 
yang diinseminasi. Hasil analisa statistik evaluasi keberhasilan 
IB pada sapi FH jika menggunakan Service per Conception 
(S/C) sebagai parameter disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Rataan S/C Sapi FH 
Gambar 2. tersebut menunjukkan angka rata-rata S/C 

sapi FH pada berbagai paritas di lokasi penelitian masih  tinggi 
yakni 2,93 ± 2,22 kali, artinya rata-rata keberhasilan perkawinan 
sampai terjadi kebuntingan membutuhkan tiga kali kawin. Nilai 
S/C yang normal bekisar antara 1,6 sampai 2,0 dan semakin 
tinggi nilai S/C, maka semakin tidak efisien reproduksi sapi 
tersebut (Jainudeen dan Hafez, 2008). Hasil penelitian tersebut 
lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil penelitian Affandy 
(2011) yang melaporkan bahwa rata-rata angka S/C sapi perah 
adalah sebesar 2,3 ± 1,55 kali. Angka service per conception 
adalah 2,09 ± 0,50 (Desinawati dan Isnaini, 2010). Rata-rata S/C 
pada Gambar 2. juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil 
penelitian Nuryadi dan Wahjuningsih (2011) yang melaporkan 
bahwa angka S/C pada sapi adalah 1,28 dan 1,34. Hasil 
penelitian Tjatur dan Ihsan (2011) melaporkan hasil penelitian 
rata-rata angka S/C sapi sebesar 2,20 ± 1,00 dari tiga ekor sapi 
dengan paritas 2 sampai 4. 

Faktor yang mempengaruhi tingginya angka S/C 
diantaranya adalah keterlambatan dalam menginseminasi, 
sehingga sel telur yang telah diovulasikan telah mati. 
Keterlambatan IB di lokasi penelitian sangat dimungkinkan, hal 
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tersebut disebabkan pelaporan IB peternak sebagian besar 
dilakukan pada saat pagi dan sore hari (waktu pengepulan susu) 
dan sebagian kecil melalui telepon. Sapi yang birahi pagi hari 
setelah peternak pulang menyetor susu maka akan dilaporkan 
pada sore hari dan akan di IB keesokan harinya, sehingga sangat 
terlambat. Umar dan Maharani (2005) berpendapat bahwa 
kemungkinan terjadinya konsepsi (kebuntingan) bila 
diinseminasikan pada saat-saat permulaan birahi: 44%, 
pertengahan birahi: 82%, akhir birahi: 75%. 

Kualitas semen yang kurang bagus juga merupakan 
salah satu faktor tingginya angka S/C, sehingga spermatozoa 
tidak mampu membuahi sel telur. Straw yang digunakan oleh 
inseminator di lokasi penelitian berasal dari BBIB Singosari dan 
BBIB Lembang yang diambil melalui GKSI dengan Post 
Thawing Motility (PTM) sebesar 48-50%, hal ini menunjukkan 
straw yang ada di lokasi penelitian berkualitas bagus. El-
Harairy et al. (2011) berpendapat bahwa semen yang bagus 
memiliki 50% sel sperma yang hidup setelah thawing semen 
beku. Susilawati (2011) menambahkan semen beku yang 
mempunyai kualitas PTM di bawah standar SNI (20-40%) 
masih dapat menghasilkan kebuntingan pada ternak akseptor IB 
dengan presentase keberhasilan bunting 85% - 95%. Uji kualitas 
semen belum pernah dilakukan di lokasi penelitian dan masih 
mempercayakan kualitas semen kepada supplier, guna 
memastikan kualitas semen beku sebaiknya dilakukan uji 
kualitas semen oleh instansi terkait.  

Handling semen beku dilokasi penelitian disimpan 
dalam depo container yang berisi nitrogen cair. Straw diambil 
oleh petugas inseminasi pada pagi hari yang jumlahnya sesuai 
dengan jumlah pelaporan. Straw dipindahkan ke dalam thermos 
berkapasitas 500 ml kemudian untuk dibawa ke lapang. 
Thermos yang digunakan di lapang terlalu kecil, mengingat sifat 
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nitrogen cair mudah menguap. Seringnya thermos dibuka pada 
saat akan menginseminasi akan menyebabkan nitrogen cair 
menguap. Guncangan yang dialami pada saat perjalanan akan 
menyebabkan straw tidak terendam sempurna, sehingga 
dikhawatirkan spermatozoa mati. Susilawati (2011) berpendapat 
bahwa semen beku harus tetap terendam dalam nitrogen cair 
agar kualitasnya tetap terjaga. Sekali saja straw tidak terendam 
dalam nitrogen cair, maka spermatozoa beku tidak dapat hidup 
setelah di-thawing. 

Faktor lain yang mempengaruhi angka S/C adalah 
keterampilan inseminator (Johnson, Weitze dan Maxwell, 
2006). Inseminator yang ada di lokasi penelitian memiliki 
pengalaman minimal 2 tahun dan memiliki sertifikat pelatihan 
dari BBIB Singosari Malang, hal tersebut menunjukkan bahwa 
pengalaman inseminator yang cukup, sehingga kegagalan 
inseminasi dan tingginya angka S/C yang disebabkan oleh 
ketrampilan inseminator kecil kemungkinannya. Tingginya 
angka S/C disinyalir karena jam pelaksanaan IB yang kurang 
tepat. Pelayanan IB di lokasi penelitian dilakukan pada jam 7.30 
sampai 15.30 WIB, hal ini akan mempengaruhi organ 
reproduksi ternak. Kosentrasi lendir servik akan mengental pada 
siang hari, sehingga spermatozoa yang diinseminasikan sulit 
untuk sampai pada tempat pembuahan (oviduct). Susilawati 
(2000) berpendapat bahwa waktu pelaksanaan IB dianjurkan 
pada pagi, sore dan malam hari, karena pada waktu tersebut 
lendir servik encer. Lendir servik akan mengental pada siang 
hari yang berdampak pada rendahnya keberhasilan IB. 
Spermatozoa juga sangat rentan terhadap sinar matahari, oleh 
sebab itu IB yang dilaksanakan siang hari kurang 
menguntungkan. Hasil uji statistik dengan metode Kruskall 
Wallis menggunakan sebaran uji Chi square data S/C disajikan 
dalam tabel 2.  
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Tabel 2. Pembandingan Berganda Data Service per Conception 
 

 

 

 

 

Peluang signifikan dari sebaran statistik uji chi square 
dari data S/C sebesar 0,010 atau lebih kecil dari α (α = 0.05) 
yang berarti terdapat perbedaan antar paritas. Notasi dengan 
huruf pada Tabel 2. di atas menunjukkan bahwa service per 
conception antar paritas 4 dengan 5, paritas 1 dengan 5, paritas 
6 dengan 5, paritas 3 degnan 5, dan paritas 2 dengan 5, 
sedangkan pasangan lain tidak berbeda nyata secara statistik. 

Hasil penelitian di atas berbeda dengan pendapat Tjatur 
dan Ihsan (2011) bahwa rata-rata penampilan reproduksi yang 
meliputi: DO, S/C dan CI berdasarkan analisis statistik tidak 
menunjukkan perbedaan penampilan reproduksi antar paritas. 
Kasus penyakit yang sering terjadi di lokasi penelitian 
merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan 
efisiensi reproduksi antar paritas. Kasus penyakit reproduksi 
yang sering terjadi dilokasi penelitian adalah cystic folikel, yaitu 
folikel yang tidak mampu berovulasi karena hormon LH tidak 
mencapai puncak. William et al. (2005) menerangkan bahwa 
hormon LH berperan membantu pelepasan sel telur dari folikel 
(ovulasi). Kekurangan hormon LH akan menyebabkan Folicel 
Cystic yaitu folikel yang gagal ovulasi dan ukuran folikel lebih 
besar dari normal. Kasus penyakit ini sering terjadi pada bulan-
bulan panen tebu yaitu pada bulan Juli sampai September, 

Paritas Rataan ± SD Notasi 
P4 2,39 ± 1,58 a 
P1 2,53 ± 2,05 a 
P6 2,57 ± 2,10 a 
P3 2,94 ± 2,43 a 
P2 2,96 ± 2,39 a 
P5 4,17 ± 3,27 b 
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karena pada saat panen tebu sapi di lokasi penelitian hapir 100% 
hijauan yang diberikan adalah pucuk tebu.  

 
4. 3 Calving Interval 

Calving Interval merupakan selang beranak sapi betina 
antara satu dengan yang berikutnya. Produktifitas ternak sapi 
ditentukan antara lain oleh jarak beranak, semakin pendek jarak 
beranak , maka makin produktif induk sapi tersebut. Faktor 
yang mempengaruhi lamanya calving interval adalah kondisi 
lingkungan dan manajemen pemeliharaan ternak. Jarak beranak 
(calving interval) induk sapi rata-rata 377 hari (Iskandar dan 
Farizal, 2011). 

Calving Interval ditentukan oleh lama kebuntingan dan 
lama waktu kosong (Nuryadi dan Wahjuningsih, 2011).  Jarak 
beranak yang ideal adalah 12 bulan, yaitu 9 bulan untuk 
menyusui (Hadi dan Ilham, 2002). Hasil analisa statistik 
evaluasi keberhasilan IB pada sapi FH jika menggunakan 
Calving Interval (CI) sebagai parameter disajikan pada Gambar 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Rataan CI Sapi FH. 
 

 Hasil penelitian CI sapi perah yang disajikan pada 
Gambar 3. menunjukkan angka rata-rata CI yang tinggi yakni 
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453,51±122,12 hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Siregar 
(2003) bahwa pada umumnya  jarak beranak sapi yang 
dipelihara sebagian besar peternak masih relatif panjang yakni 
418–453 hari. Hasil penelitian pada Gambar 3. tersebut lebih 
tinggi jika dibandingkan dengan pendapat Iskandar dan Farizal 
(2011) bahwa CI induk sapi rata-rata 377 hari. Rata-rata CI 
yang ada di Gambar 3. juga lebih tinggi jika dibandingkan 
dengan hasil penelitian Sandhu, Tariq, Baloch, dan Qaimkhani 
(2011) yang melaporkan bahwa rata-rata CI sapi FH adalah 
408,09 ± 2,10 hari. Nuryadi dan Wahjuningsih (2011) 
berpendapat CI pada sapi adalah  433,67 ± 24,39 yang juga 
masih lebih rendah jika dibandingakan dengan hasil pada 
Gambar 3. Tjatur dan Ihsan (2011) melaporkan bahwa angka CI 
sapi di dataran tinggi dan rendah berturut-turut sebesar 401,47 ± 
32,84 hari dan 382,58 ± 45,76 hari. 
 Berdasarkan literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa 
CI sapi perah di lokasi penelitian masih tinggi yang 
menunjukkan bahwa efisiensi reproduksi sapi masih rendah. 
Tingginya angka CI di lokasi penelitian disebabkan oleh masih 
panjangnya lama kosong yaitu mencapai 215,70 ± 177,12 hari 
dengan rata-rata 175,85 ± 134,00 hari. Nuryadi dan 
Wahjuningsih (2011) berpendapat bahwa CI ditentukan oleh 
lama bunting dan lama kosong, sehingga semakin panjang lama 
kosong menyebabkan angka CI semakin tinggi. 
 Faktor lain yang menyebabkan panjangnya CI di lokasi 
penelian adalah angka S/C masih diatas standart yaitu mencapai 
4,17 ± 3,27 kali pada paritas 5 dengan rata-rata 2,93 ± 2,22 kali. 
Banyaknya perkawinan (S/C) pada sapi akan berdampak pada 
lamanya selang beranak dan panjangnya masa laktasi. Siregar 
(2003) menerangkan bahwa untuk memperpendek jarak beranak 
pada sapi perah dapat dilakukan melalui dua cara yakni sapi 
perah induk harus dikawinkan 60 hari setelah beranak dan 
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jumlah perkawinan (S/C) tidak lebih dari dua kali. Hasil uji 
statistik dengan metode Kruskall Wallis menggunakan sebaran 
Chi square data CI disajikan pada Tabel 3. 
Tabel 3. Pembandingan Berganda Data Calving Interval (hari) 

Paritas Rataan ± SD Notasi 
P3 398.49 ± 73,01 a 
P6 428.33 ±28,33 a 
P5 450.18 ± 153,63 ab 
P2 467.76 ± 149,30 bc 
P4 481.61 ± 144,85 c 
P1 493.98 ± 177,09 c 

 
Peluang signifikan dari sebaran statistik uji chi square 

dari data S/C sebesar 0,035 atau lebih kecil dari  (α = 0.05) yang 
berarti ada perbedaan antara paritas. Notasi dengan huruf yang 
sama di atas menunjukkan bahwa perbedaan calving interval 
antar paritas tidak nyata secara statistik. Antara paritas 3 dengan 
paritas 2, paritas 3 dengan paritas 1, paritas 6 dengan 2, paritas 6 
dengan 1, paritas 5 dengan 4, dan paritas 5 dengan 1 memiliki 
CI berbeda nyata, sedangkan pasangan paritas selain itu 
memiliki calving interval yang tidak berbeda nyata. Paritas 3 
menunjukkan angka CI yang lebih pendek dari pada paritas lain. 
Tjatur dan Ihsan (2011) berpendapat bahwa paritas tidak terlalu 
berpengaruh terhadap tampilan reproduksi ternak, namun secara 
numerik pada paritas 3 memiliki efisiensi lebih bagus jika 
dibangkan dengan paritas lain. Sapi pada paritas 3 memiliki 
kematangan sel-sel dan sistem hormon, sehingga lebih siap 
dalam bereproduksi. Sapi paritas 1 memiliki CI yang lebih 
panjang dibandingkan dengan sapi pada paritas lain, hal ini 
dikarenakan DO pada sapi paritas 1 yang panjang. Panjangnya 
DO pada sapi paritas 1 dikarenakan sulitnya deteksi estus post 
partus tanda-tanda birahi sapi pada paritas 1 biasanya kurang 
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jelas. Ismail (2009) berpendapat bahwa ternak yang baru 
melahirkan satu kali akan sulit dideteksi birahinya, dikarenakan 
kadar hormon estrogen masih rendah. 

Iskandar dan Farizal (2011) menambahkan bahwa 
faktor yang mempengaruhi lamanya calving interval adalah 
kondisi lingkungan dan manajemen pemberian pakan. Pradhan 
(2008) menyatakan bahwa kesuburan reproduksi ternak 
dipengaruhi oleh nutrisi yang diperoleh ternak dan berperan 
penting dalam siklus reproduksi. Kekurangan asupan nutrisi 
berakibat buruk pada ternak, baik dari produksi maupun 
reproduksinya tergantung nutrisi apa yang defisiensi. 
Kekurangan berbagai mineral, asupan vitamin dan 
ketidakseimbangan energi-protein merupakan penyebab utama 
dari infertil. Pakan yang diberikan pada sapi perah di lokasi 
penelitian adalah hijauan yang terdiri dari rumput gajah dan 
pucuk tebu, konsentrat dan pakan tambahan berupa ampas tahu 
dan tepung limbah roti. 

Pemberian pakan berupa hijauan  sapi perah yang ada di 
lokasi penelitian rata-rata adalah 27,94 ± 8,67 kg/ekor/hari 
rumput gajah dan 29,23 ± 9.54 kg/ekor/hari pucuk tebu. Rata-
rata total pemberian adalah 57.17 kg/ekor/hari. Pemberian 
pakan hijauan tidak sama setiap peternaknya, beberapa peternak 
memberikan rumput gajah dan pucuk tebu, sebagian hanya 
memberikan rumput gajah atau pucuk tebu saja. Rata-rata 
pemberian pakan tambahan berupa konsentrat sebanyak 4,44 ± 
0.98 kg/ekor/hari, tepung roti 1,25 ± 0,5 kg/ekor/hari dan ampas 
tahu sebesar 2,00 ± 0.00 kg/ekor/hari. Seluruh sampel yang 
diteliti menggunakan konsentrat sebagai pakan tambahan, 
sedangkan tepung roti dan ampas tahu hanya beberapa peternak 
saja yang menggunakan. 

Rata-rata pemberian hijauan di lokasi peneitian lebih 
tinggi dan rata-rata pemberian konsentrat lebih rendah 
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dibandingkan pendapat Siregar (2001) yang menyatakan bahwa 
pemberian pakan berupa hijauan dan konsentrat pada induk sapi 
perah yang terbaik adalah sebanyak 17,8 kilogram per ekor per 
hari untuk hijaun segar dan 9,5 kilogram per ekor per hari untuk 
konsentrat. Hasil penelitian lebih tinggi dibandingkan hasil 
penelitian Astuti dkk., (2009) yang menyatakan bahwa 
pemberian hijauan yang baik pada sapi perah sebanyak 18 
kilogram per ekor per hari sedangkan pemberian konsentrat 
sebanyak 5 kilogram per ekor per hari. 

Jumlah pemberian pakan segar pada sapi perah di lokasi 
penelitian dari segi kuantitas sudah memenuhi bahkan lebih 
tinggi dibandingkan hasil penelitian lainnya terutama pemberian 
hijauan. Kuantitas pakan yang cukup tanpa dibarengi dengan 
kualitas pakan yang baik tidak akan mencukupi kebutuhan 
nutrisi bagi ternak, karena pada dasarnya yang dimanfaatkan 
oleh ternak adalah nutrisi yang terkadung dalam pakan. Kualitas 
pakan berdasarkan bahan kering (BK), protein kasar (PK) dan 
energi (TDN) hasil perhitungan pada lampiran 6,7 dan 8 rata-
rata pemberian untuk BK 13,59 kg, PK 1,46 kg dan TDN 
54,81%. Hasil tersebut jika dibandingkan dengan tabel NRC 
berdasarkan produksi susu 10 liter dan kadar lemak 4% yaitu 
kebutuhan BK 12,4 kg, PK 14,8 kg dan TDN 60% hasilnya 
masih kurang. 

Wahyudi (2006) berpendapat bahwa konsumsi hijauan 
rata-rata sapi perah laktasi adalah 15 kg/ekor/hari. Perhitungan 
kualitas pakan berdasarkan konsumsi pakan untuk BK sebesar 
7,30 Kg/ekor/hari, PK 1,03 Kg/ekor/hari dan TDN 32,49%. 
Hasil tersebut jika dibandingkan dengan tabel NRC tentu sangat 
kurang. 


