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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sapi perah Friesian Holstein adalah jenis sapi perah 

yang paling banyak dikembangkan didunia. Sapi perah FH 

berasal dari negara Belanda dengan corak yang khas yaitu 

hitam dan putih. Sapi perah FH yang dikembangkan di 

Indonesia merupakan sapi hasil persilangan dari sapi lokal 

Indonesia dengan sapi perah FH murni, sehingga 

menghasilkan keturunan sapi perah PFH yang dikenal 

sekarang. Ciri fisik sapi perah PFH hampir menyerupai sapi 

perah FH yaitu warna rambut belang hitam putih, pada dahi 

terdapat warna putih. Bagian dada, bawah perut, kaki serta 

rambut ekor berwarna belang hitam putih (Gumelar dan 

Aryanto, 2011). Sapi perah PFH merupakan jenis ternak yang 

dipelihara dengan tujuan untuk dimanfaatkan produksi 

utamanya yaitu susu.  

Susu merupakan salah satu produk peternakan yang 

cukup potensial sebagai pemenuhan kebutuhan gizi bagi 

masyarakat, susu dihasilkan oleh golongan mamalia (hewan 

menyusui). Susu adalah sejumlah air susu yang disekresikan 

kelenjar ambing seekor induk ternak sapi perah. Susilorini 

dkk., (2007) menyatakan sapi FH mampu memproduksi susu 

rata-rata mencapai 6.350 liter/laktasi, sedangkan di Indonesia 

hanya mencapai 3.660 liter/laktasi dengan kadar lemak 3.65%. 

Sapi perah berkategori penghasil susu yang baik, dilihat dari 

tingginya susu yang dihasilkan. Kemampuan produksi susu 

dalam kurun waktu tertentu mencerminkan produktifitas sapi 

perah tersebut. 



 

2 
 

Produktifitas sapi perah yang dipelihara dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti genetik, lingkungan dan pakan. 

Sapi perah PFH yang baik dan sehat tentu memperhatikan 

kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan. Manajemen 

pakan yang tepat akan menghasilkan sapi perah PFH yang 

sehat dan mampu berproduksi secara optimal, karena 

kemampuan produksi seekor ternak akan dicapai maksimal 

apabila kebutuhan nutrisi untuk hidup pokok telah terpenuhi. 

Pakan yang diberikan akan berpengaruh secara langsung pada 

tampilan fisik ternak seperti Body Condition Score (BCS) dan 

statistik vital.  

BCS merupakan metode pengukuran keefektifan 

sistem pemberian pakan pada ternak bertujuan mengetahui 

pencapaian standar kecukupan cadangan lemak tubuh yang 

mempengaruhi tampilan produksi susu, sedangkan statistik 

vital digunakan untuk mengetahui bentuk tubuh ternak secara 

visual yang dapat menggambarkan besar kecilnya ukuran alat 

pencernaan seekor ternak sehingga dapat mengetahui kapasitas 

daya tampung konsumsi ternak. Ukuran BCS dan statistik vital 

tubuh ternak dianggap memiliki hubungan dengan performans 

produksi, salah satunya produksi susu. Susilorini,  Maylinda, 

Surjowardojo dan Suyadi (2014), menyatakan bahwa BCS 

adalah indikator sederhana dan akurat untuk memprediksi 

kemampuan ternak untuk memproduksi susu selama periode 

laktasi. Bayram, Aksakal and Akbulut (2012) dan Veerkamp 

et al., (2001) menyatakan terdapat hubungan yang signifikan 

yaitu korelasi antara BCS dengan sifat produksi susu sapi 

perah. Maylinda dkk., (2010) menyatakan bahwa volume 

ambing, lingkar dada, dan lebar dada yang dimiliki seekor 

ternak mempunyai keeratan yang tinggi terhadap produksi 

susu. BCS dan statistik vital sangat penting untuk diteliti 
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dalam kaitannya sebagai bahan seleksi dan prediksi produksi 

susu sapi perah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui hubungan BCS dan statistik vital dengan 

produksi susu sapi perah PFH periode laktasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah terdapat hubungan antara BCS dengan 

produksi susu pada sapi perah PFH  periode laktasi. 

2) Apakah terdapat hubungan antara statistik vital 

(lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan) dengan 

produksi susu pada sapi perah PFH  periode laktasi. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Mengetahui hubungan antara BCS dengan produksi 

susu pada sapi perah PFH  periode laktasi.  

2) Mengetahui hubungan antara statistik vital (lingkar 

dada, panjang badan dan tinggi badan) dengan 

produksi susu pada sapi perah PFH  periode laktasi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

seleksi dan prediksi produksi susu sapi PFH  berdasarkan 

BCS dan statistik vital (lingkar dada, panjang badan dan 

tinggi badan). 

1) Digunakan untuk memprediksi produksi susu 

berdasarkan BCS pada saat laktasi. 

2) Digunakan untuk memprediksi produksi susu 

berdasarkan statistik vital (lingkar dada, panjang 

badan dan tinggi badan) pada saat laktasi. 
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1.5 Kerangka Pikir 

Sapi perah PFH merupakan bangsa sapi perah yang 

banyak dipelihara oleh masyarakat Indonesia karena produksi 

susu yang tinggi. Produksi susu sapi perah PFH  dipengaruhi 

oleh faktor potensi genetik, lingkungan dan manajemen pakan. 

Keberhasilan manajemen pakan yang tepat akan terlihat dari 

tampilan fisik ternak melalui  BCS dan statistik vital. 

Selanjutnya dilakukan seleksi dan prediksi guna mencari bibit 

unggul sapi perah PFH, sehingga setiap bibit sapi PFH  akan 

membawa sifat potensi genetik yang unggul dari indukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Kerangka Pikir Penelitian 

Sapi PFH Susu 

Genetik Pakan 

Body Condition 

Score (BCS) 

Statistik Vital: 

 Lingkar Dada 

 Panjang Badan 

 Tinggi Badan 

 

Statistik vital ideal untuk sapi 

laktasi menurut SNI (2008); 

(Pammusureng, 2009): 

 LD = 155cm 

 TB = 115cm 

 PB = 125 cm 

Bibit Sapi PFH  

BCS Ideal (untuk sapi 

laktasi) menurut Klopcic et 

al., (2011): 

 Laktasi Awal= 2,5-3,0 

 Laktasi Tengah= 3,0 

 Laktasi Akhir = 3,5 

Seleksi  

Lingkungan 
 

Seleksi  
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1.6 Hipotesis 

a) Terdapat hubungan antara BCS dengan produksi 

susu pada sapi perah PFH periode laktasi. 

b) Terdapat hubungan antara statistik vital (lingkar 

dada, panjang badan dan tinggi badan) dengan 

produksi susu pada sapi perah PFH periode laktasi. 

 


