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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Body Condition Score (BCS) adalah metode untuk

memberi nilai kondisi tubuh ternak baik secara visual maupun

dengan perabaan pada timbunan lemak tubuh dibawah kulit

sekitar pangkal ekor, tulang punggung dan pinggul (Susilorini,

Sawitri dan Muharlien, 2007). BCS digunakan untuk

mengevaluasi manajemen pemberian pakan, menilai status

kesehatan individu ternak dan membangun kondisi tubuh

ternak selama berproduksi. BCS telah terbukti menjadi alat

praktis yang penting dalam menilai kondisi tubuh ternak

karena BCS adalah indikator sederhana terbaik dari cadangan

lemak yang tersedia yang dapat digunakan oleh ternak dalam

periode apapun.

BCS memiliki hubungan dengan bobot badan (BB)

ternak, seperti pertumbuhan, kebuntingan, proses kelahiran,

laktasi, menyusui, semua periode tersebut akan mempengaruhi

berat badan ternak. Berbagai kelompok ternak ukuran/bentuk

tubuh, usia, jenis kelamin dan keturunan juga akan memiliki

pengaruh yang kuat pada berat badan, apabila ternak

mempunyai bobot badan yang melebihi bobot badan ideal,

ternak tersebut akan mengalami gangguan reproduksi dan
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penyakit metabolisme, sebaliknya apabila ternak memiliki

bobot badan kurang dari ideal akan terkena beberapa penyakit

non-microbic (ketosa, dislokasi abomasum). BCS dapat

dioptimalkan pada ternak dengan menstabilkan dan memberi

makan yang cukup.

BCS sangat penting dalam menunjang produksi susu,

kesuburan, konsumsi pakan dan kesehatan ternak. Ternak yang

kondisi tubuhnya sangat kurus memiliki cadangan lemak yang

kurang, hal ini akan mengakibatkan rendahnya produksi susu

diawal laktasi, sebaliknya jika kondisi tubuh ternak sangat

gemuk akan mengakibatkan kesulitan melahirkan, pada awal

laktasi cenderung terjangkit beberapa penyakit metabolis yang

menyebabkan konsumsi bahan kering ternak menurun

sehingga produksi susu juga ikut menurun (Cisse, Baye, Sane,

Correa and Diaye, 1992; Luginbuhl, 1998). Produksi susu juga

memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan

persentase lemak dan protein susu dan BCS mempunyai

hubungan dengan produksi susu, produksi susu akan

meningkat seiring dengan meningkatnya BCS, tetapi ketika

produksi susu meningkat pada puncak laktasi, komposisi

presentase protein dan lemak pada susu menurun kemudian

akan meningkat hingga akhir laktasi (Taufik, 2013).

Park dan Haenlien (2010) menyatakan bahwa ada

hubungan positif antara bobot badan dan produksi susu,



3

penyimpanan lemak tubuh selama periode kering

mempengaruhi produksi susu secara positif pada awal laktasi.

Mustaq dan Qureshi (2009) menyatakan bahwa BCS

mempunyai hubungan secara positif dengan protein dan lemak

serta secara negatif dengan kandungan laktosa dan produksi

susu berkurang saat BCS meningkat dengan mempercepat

laktasi.

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian

untuk mengetahui hubungan BCS, BB dengan produksi susu,

lemak dan protein susu kambing perah PE periode laktasi

sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan informasi

bagi peternak untuk mendapatkan BCS yang ideal sehingga

produktivitas ternak dapat meningkat.

1.2. Rumusan Masalah

Body Condition Score (BCS) merupakan alat peraga

yang digunakan untuk menilai jumlah otot dan lemak yang

menutupi tulang ternak. BCS dapat menaksir secara bebas

bobot badan, status kebuntingan dan hal terpenting dari ternak

(Moran, 2005). Penilaian kondisi tubuh ternak, terutama untuk

kambing perah PE periode laktasi di peternakan rakyat masih

jarang dilakukan sehingga tubuh ternak kurang mendapat

perhatian. BCS dan Bobot Badan juga merupakan indikasi

berhasil tidaknya manajemen sebuah peternakan untuk
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mendukung produktivitas ternak. Perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan BCS, Bobot

Badan (BB) dengan produksi susu, kadar lemak dan protein

susu pada kambing perah PE periode laktasi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui hubungan Body Condition Score (BCS)

dengan produksi, kadar lemak dan protein susu kambing

perah PE periode laktasi.

2. Mengetahui hubungan Bobot Badan (BB) dengan

produksi, kadar lemak dan protein susu kambing perah

PE periode laktasi.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah :

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi

kambing perah PE periode laktasi.

2. Dapat digunakan untuk memprediksi produksi susu, kadar

lemak dan kadar protein susu berdasarkan Body

Condition Score pada saat laktasi.

3. Dapat digunakan untuk memprediksi produksi susu, kadar

lemak dan kadar protein susu berdasarkan bobot badan

pada saat laktasi.
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1.5. Kerangka Pikir

Gambar 1. Kerangka Pikir

Bobot Badan Ideal

Manajemen Pakan Ideal

Kambing Perah PE periode laktasi

Penampilan yang ideal,
Produksi Susu, Kadar Lemak dan Kadar

Protein Susu yang Optimal

BCS Ideal

Pemilihan Kambing Perah PE

- Bibit
- Budidaya
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1.6. Hipotesis

Terdapat hubungan antara Body Condition Score, BB

dengan produksi susu, kadar lemak dan kadar protein susu.


