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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan sapi perah 

wilayah Jabung Kabupaten Malang dengan total populasi 

ternak 55 ekor sapi perah peranakan Friesian Holstein (PFH). 

Batas–batas wilayah Kecamatan Jabung sebelah utara adalah 

Kecamatan Tutur, sebelah timur berbatasan Kecamatan 

Tumpang, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Pakis, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Singosari. 

Lokasi penelitian ini banyak digunakan sebagai lahan usaha 

pengembangan sektor peternakan seperti sapi perah. Sapi 

perah Peranakan Friesian Holstein (PFH) yang dipelihara 

berada di lokasi lingkungan peternakan yang jauh dari 

keramaian, memberikan efek tenang dan nyaman, sehingga 

ternak yang dipelihara mampu berproduksi secara optimal.  

Lokasi penelitian  berada di ketinggian ±1.134 m 

diatas permukaan laut, suhu dan kelembaban harian di lokasi 

penelitian adalah 20-22
0
C dengan kelembaban 86-90 %. Suhu 

dan kelembaban tersebut tidak jauh berbeda dengan yang 

dilaporkan Gumelar (2011) yang menyatakan, suhu ideal 

untuk ternak sapi perah kurang dari 27
0
C, apabila lebih dari 

27
0
C maka akan menyebabkan sapi stress, sulit mengeluarkan 

panas tubuhnya dan akhirnya berakibat pada produksi susu 

yang menurun. Saputra (2013) menyatakan suhu lingkungan 

mempengaruhi produksi susu sapi, sebab suhu akan 

mempengaruhi produktifitas ternak. Setyaningsih (2009) 

menambahkan lingkungan yang nyaman akan berpengaruh 

pada peningkatan produktifitas ternak sapi perah. 
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Produktivitas ternak dipengaruhi oleh faktor genetik 

dan lingkungan (iklim, penyakit dan manajemen). Manajemen 

terbagi atas manajemen pemeliharaan, pakan, dan lainnya. 

Pemberian pakan yang mencukupi kebutuhan sapi perah dari 

segi kualitas maupun kuantitas akan mengoptimalkan produksi 

susu sapi perah tersebut. Produksi susu sapi perah akan 

mencapai optimal jika pakan yang diberikan dikonsumsi sapi 

dalam kuantitas dan kualitas yang memenuhi. Pakan yang 

diberikan selama penelitian terdiri dari hijauan dan konsentrat. 

Pakan hijauan yang diberikan berupa rumput gajah 

(Pennisetum purpureum) dan tebon jagung. Pemberiannya 

bergantian disesuaikan dengan ketersediaan hijauan di lapang. 

Konsentrat diperoleh dari Koperasi Agro Niaga KAN-Jabung. 

Pemberian pakan hijauan diberikan setelah pakan konsentrat. 

Pemberian pakan dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari yaitu 

pagi hari pukul 07.00 WIB dan sore hari pukul 15.00 WIB. 

Pakan konsentrat diberikan dalam bentuk combor atau basah. 

Siregar (2001), menyatakan pakan berupa konsentrat dan 

hijauan akan meningkatkan konsumsi zat-zat gizi yang 

berdampak terhadap peningkatan kemampuan berproduksi 

susu. Pemberian pakan yang tepat mendukung kemampuan 

ternak dalam menghasilkan tingkat susu tinggi. 

Pakan yang dikonsumsi akan tercermin pada Body 

Conditian Score (BCS) ternak karena BCS merupakan 

visualisasi dari manajemen pakan. BCS adalah indikator 

sederhana dan akurat untuk memprediksi kemampuan ternak 

untuk memproduksi susu selama periode laktasi. BCS 

mencerminkan status gizi, kondisi dan cadangan energi 

fisiologis internal dalam tubuh ternak. Perubahan nilai BCS 

dapat digunakan untuk menilai tingkat perubahan simpanan 

cadangan lemak tubuh dan sebagai indikator keseimbangan 
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energi (Susilorini dkk, 2014). Skala BCS 1-5 digunakan untuk 

mengevaluasi dan mengindentifikasi pengaruh BCS terhadap 

produksi susu. BCS yang rendah akan mengakibatkan 

produksi susu yang rendah, dan sebaliknya BCS yang ideal 

akan memproduksi susu yang optimal. Pentingnya mengamati 

BCS untuk mengetahui kondisi tubuh ternak yang baik. 

 

4.2 Hubungan Body Conditian Score (BCS) dengan 

Produksi Susu 

Body Condition Score (BCS) sangat penting dalam 

menunjang produksi susu ternak. Kondisi tubuh 

menggambarkan cadangan lemak pada sapi perah sebagai 

cadangan energi untuk mengoptimalkan produktivitasnya 

terutama selama pertumbuhan fetus dan produksi susu. BCS di 

lokasi penelitian dikelompokkan berdasarkan nilai BCS (ada 

enam kelompok BCS, yaitu 2; 2,25; 2,5; 2,75; 3; dan 3,25) 

dengan rataan produksi susu yang telah di standarisasi 

kedalam ECM (Energy Corrected Milk).  Abriyanti, (2013) 

menyatakan produksi susu diperoleh dari pengukuran produksi 

susu pagi dan sore hari, diukur selama 8 minggu. Pengukuran 

produksi susu diestimasi ke dalam liter ECM. Hasil pada 

Lampiran 1 diperoleh data dalam 6 kelompok BCS dengan 

nilai rataan produksi susu pada Tabel 3.  
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Tabel 3. Produksi susu sapi perah PFH pada berbagai 

kelompok BCS di lokasi penelitian 

BCS 

Jumlah 

Sampel 

(n) 

Presentase 

(%) 

Rataan Produksi Susu  

(liter ECM/ekor/hari) 

2 10 18% 10,11 

2,25 10 18% 14,19 

2,5 11 20% 13,9 

2,75 11 20% 14,12 

3 8 15% 13,21 

3,25 5 9% 15,13 

 Pemberian pakan di lokasi penelitian sudah baik 

tercermin pada nilai BCS sapi yang diamati, karena BCS 

merupakan bentuk visualisasi dari manajemen pakan yang 

diberikan. Susilorini dkk (2014) mengatakan bahwa BCS 

mencerminkan status gizi, kondisi dan cadangan energi 

fisiologis internal dalam tubuh ternak. Pada Tabel 3. 

menunjukan bahwa nilai BCS di lokasi penelitian masuk 

dalam katagori nilai ideal BCS karena sesuai dengan 

pernyataan Klopcic (2011) bahwa nilai BCS minimal untuk 

sapi laktasi adalah 2 agar tetap dapat memenuhi kebutuhan 

hidup pokok dan memproduksi susu. 

 Data pada Tabel 3. menunjukan bahwa nilai rataan 

produksi susu terendah terdapat pada kelompok sapi dengan 

nilai BCS 2, sedangkan rataan produksi susu tertinggi terdapat 

pada kelompok sapi dengan nilai BCS 3,25. Hasil penelitian 

tersebut menunjukan bahwa nilai BCS berhubungan dengan 

produksi susu sapi perah PFH. Hal tersebut diperkuat oleh 

penelitian Susilorini dkk (2014) menyatakan bahwa BCS 

adalah indikator sederhana dan akurat untuk memprediksi 
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kemampuan ternak untuk memproduksi susu selama periode 

laktasi. Perubahan nilai BCS dapat digunakan untuk menilai 

tingkat perubahan simpanan cadangan lemak tubuh dan 

sebagai indikator keseimbangan energi.  

4.2.1 Hubungan BCS dengan Produksi Susu Sapi Perah 

PFH pada Laktasi Awal 

 Singh et al. (2015) menyatakan bahwa produksi susu 

sapi perah memiliki korelasi sangat erat dengan BCS, dimana 

produksi susu terendah diperoleh pada sapi dengan nilai BCS 

terendah dan produksi susu tertinggi diperoleh dari sapi 

dengan nilai BCS tertinggi, serta peningkatan BCS sapi setelah 

partus memiliki efek positif pada produksi susu harian. Kellog 

(2010) menambahkan bahwa ternak sapi tidak mampu 

mencukupi konsumsi pakan untuk memenuhi kebutuhan 

energi mereka pada awal laktasi, lapisan lemak pada BCS 

diperlukan yang memungkinkan mereka memobilisasi energi 

untuk produksi susu yang tinggi pada awal laktasi. Berikut 

adalah hasil perhitungan hubungan BCS dengan produksi susu 

sapi perah PFH sebelum puncak laktasi tercantum dalam Tabel 

4. 

Tabel 4. Hubungan BCS dengan Produksi Susu Sapi Perah 

PFH Laktasi Awal 

 
Keterangan:*S   (Significant) 

Hubungan BCS dengan produksi susu nyata (P<0,05) 

(Lampiran 5), seperti pada Tabel 4. bahwa semakin 

meningkatnya nilai produksi susu, maka tidak diikuti dengan 

peningkatan BCS sapi perah. Hasil penelitian ini sesuai 
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dengan Gambar 4.  (Klopcic et al., 2011) menjelaskan bahwa 

hubungan BCS dengan produksi susu berbanding terbalik. 

Selama awal laktasi terjadi peningkatan produksi susu, namun 

nilai BCS sapi berangsur-angsur menurun hingga produksi 

susu mencapai puncak. Pada saat awal laktasi, sapi perah juga 

perlu diperhatikan kualitas dan kuantitas pakannya, maka nilai 

BCS akan tetap terjaga dalam nilai ideal, karena kebutuhan 

pokok ternak telah terpenuhi dan sapi perah mampu 

memproduksi susu secara optimal. Sebaliknya, apabila 

kebutuhan pokok belum terpenuhi maka nilai BCS sapi perah 

akan menurun dibawah nilai ideal yang disarankan dan akan 

berpengaruh pada produksi susu yang tidak dapat berproduksi 

secara optimal. Susilorini dkk., (2014) menambahkan BCS 

merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

tingkat produksi susu sapi perah, semakin ideal atau tepat nilai 

BCS sapi perah pada tiap periode hidupnya akan berpengaruh 

terhadap produksi susu sapi perah. Koyuncu dan Aluncekic 

(2013), menambahkan ternak perah yang mampu menjaga 

BCS tetap ideal dan cukup pakan pada saat periode laktasi, 

ternak tersebut mampu untuk memproduksi susu dengan 

jumlah yang memadai. 

Hubungan antara BCS (X) dengan produksi susu (Y) 

memiliki persamaan regresi Y= -4,045X + 24,95 artinya setiap 

peningkatan skor BCS sebesar 1 poin maka produksi susu sapi 

perah menurun sebesar 4,045 liter ECM/hr, dengan koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 14,3% artinya nilai tersebut 

menunjukan bahwa BCS memberikan kontribusi sebesar 

14,3% terhadap produksi susu, selebihnya 85,7% berasal dari 

faktor lain, selain itu hubungan antara BCS dan produksi susu 

memiliki nilai keeratan/koefisien korelasi (r) sebesar -0,38 

yang artinya BCS memiliki keeratan rendah dengan produksi 
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susu, apabila dipetakan dalam grafik maka hubungan antara 

BCS dan produksi susu terdapat pada Gambar 9.  

Produksi Susu 

 
Gambar 9. Grafik Hubungan BCS dengan Produksi Susu 

Laktasi Awal 

Gambar 9. menunjukan bahwa semakin tinggi nilai 

produksi susu tidak diikuti dengan peningkatan nilai BCS sapi, 

dan dapat dikatakan bahwa memiliki hubungan nyata yang 

negatif antara BCS dengan produksi susu pada awal laktasi. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Susilorini dkk, (2014) 

bahwa BCS adalah indikator sederhana dan akurat untuk 

memprediksi kemampuan ternak untuk memproduksi susu 

selama periode laktasi. Selain itu ditambahkan pula oleh 

Klopcic (2011) yang mengatakan bahwa pada saat awal laktasi 

produksi susu sapi perah sangat tinggi hingga mencapai 

Y = -4,045x + 24,95 

R
2
=14,3% 

r  = -0,38 

 

Observed 

Prediction 
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puncak, dan berbanding terbalik dengan nilai BCS yang 

semakin rendah. Hal ini dikarenakan pada awal laktasi sapi 

membutuhkan energi yang jauh lebih banyak untuk 

memproduksi susu hingga puncak laktasi, sehingga sapi akan 

merombak cadangan energi tubuhnya untuk memenuhi 

kebutuhannya.  

 

4.2.1 Hubungan BCS dengan Produksi Susu Sapi PFH 

pada Laktasi Tengah dan Akhir 

Kondisi tubuh menggambarkan cadangan lemak pada 

sapi perah sebagai cadangan energi untuk mengoptimalkan 

produktivitasnya terutama selama pertumbuhan fetus dan 

produksi susu (Purwanto, 2013). Peran BCS sebagai cadangan 

lemak tubuh semakin penting bagi sapi perah periode laktasi, 

dalam prakteknya kebutuhan energi sulit dipenuhi dari pakan 

yang dikonsumsi, sehingga peran cadangan lemak tubuh dapat 

digunakan untuk mengatasi kekurangan energi dalam tubuh.  

Tabel 5. Hubungan BCS dengan Produksi Susu Sapi Perah 

PFH Laktasi Tengah dan Akhir 

Keterangan:*S   (Significant) 

Hubungan BCS dengan produksi susu nyata (P<0,05) 

(Lampiran 5), seperti pada Tabel 5. bahwa ketika nilai 

produksi susu menurun, nilai BCS sapi perah akan berangsur-

angsur mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan 

jumlah energi yang dibutuhkan untuk produksi susu tidak 

terlalu tinggi seperti pada saat awal laktasi, sehingga energi 

yang ada mampu disimpan untuk mengembalikan kondisi 

tubuh ternak. Hubungan antara BCS (X) dengan produksi susu 
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(Y) memiliki persamaan regresi Y=-4,219X+22,86 artinya 

setiap peningkatan skor BCS sebesar 1 poin maka produksi 

susu sapi perah menurun sebesar 4,219 liter ECM/hr, dengan 

koefisien determinasi (R
2
) sebesar 24,4% artinya nilai tersebut 

menunjukan bahwa BCS memberikan kontribusi sebesar 

24,4% terhadap produksi susu, selebihnya 75,6% berasal dari 

faktor lain, selain itu hubungan antara BCS dan produksi susu 

memiliki nilai keeratan/koefisien korelasi (r) sebesar -0,49 

yang artinya BCS memiliki keeratan rendah dengan produksi 

susu, apabila dipetakan dalam grafik maka hubungan antara 

BCS dan produksi susu terdapat pada Gambar 10.  

Produksi Susu 

 
Gambar 10. Grafik Hubungan BCS dengan Produksi Susu 

Laktasi Tengah dan Akhir 

Gambar 10. menunjukan bahwa semakin tinggi nilai 

BCS tidak diikuti dengan peningkatan nilai produksi susu sapi, 

dan dikatakan bahwa terdapat hubungan nyata yang negatif 

antara BCS dengan produksi susu pada laktasi tengah dan 

Y=-4,219X+22,86 

R
2
=24,4% 

r = -0,49 

SD=0,24 

Observed 

Prediction 
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akhir. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan 

Susilorini dkk, (2014) bahwa BCS adalah indikator sederhana 

dan akurat untuk memprediksi kemampuan ternak untuk 

memproduksi susu selama periode laktasi. Selain itu 

ditambahkan pula oleh Klopcic (2011) yang mengatakan 

bahwa pada saat akhir laktasi produksi susu sapi perah mulai 

menurun hingga periode kering, dan berbanding terbalik 

dengan nilai BCS yang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan 

pada laktasi tengah dan akhir sapi membutuhkan energi yang 

lebih sedikit untuk memproduksi susu hingga periode kering, 

sehingga sapi akan menggunakan energi yang ada untuk 

mengembalikan kondisi tubuhnya. 

  

4.3 Hubungan antara Statistik Vital dengan Produksi Susu 

 Statistik vital yang dimiliki seekor ternak mempunyai 

keeratan yang tinggi terhadap produksi susu. Tingkat keeratan 

hubungan yang tinggi ditunjukkan pada volume ambing, 

lingkar dada, dan lebar dada (Maylinda dkk, 2010). Susilorini 

dan Puguh (2010) juga menambahkan bahwa ukuran tubuh 

yang dimiliki ternak tidak semua mempunyai tingkat keeratan 

yang tinggi terhadap produksi susu. Tingkat keeratan 

hubungan yang tinggi hanya ditunjukkan pada volume 

ambing, lingkar dada, lebar dada, dalam dada, dan lingkar 

ambing. Hubungan Statistik Vital dengan Produksi Susu Sapi 

Perah PFH dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Hubungan Statistik Vital dengan Produksi Susu Sapi 

Perah PFH.  

Keterangan: *S   (Significant) 

 *NS (Non-Significant) 

Hasil analisis hubungan antara lingkar dada dengan 

produksi susu sapi perah di lokasi penelitian diperoleh 

hubungan yang nyata (P<0,05) (Tabel 6), dengan persamaan 

regresi Y=0,13X-10,03 artinya setiap peningkatan skor lingkar 

dada sebesar 1 cm maka produksi susu sapi perah meningkat 

sebesar 0,13 liter ECM/ekor/hari. Nilai konstanta (a) sebesar -

10,02 artinya jika lingkar dada (X) nilainya adalah 0 (nol), 

maka produksi susu (Y) nilainya negatif yaitu sebesar -10,02 

liter. Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 8,3% artinya nilai 

tersebut menunjukan bahwa BCS memberikan kontribusi 

sebesar 8,3% terhadap produksi susu, selebihnya 91,7% 

berasal dari faktor lain. Hubungan antara lingkar dada dan 

produksi susu memiliki nilai keeratan atau koefisien korelasi 

(r) sebesar 0,287 yang artinya lingkar dada memiliki keeratan 

rendah dengan produksi susu. 

 Hubungan antara panjang badan dengan produksi susu 

sapi perah di lokasi penelitian diperoleh hubungan yang tidak 

nyata (Tabel 6), dengan persamaan regresi Y=2,599+0,07X 

artinya setiap peningkatan skor panjang badan sebesar 1 cm 

maka produksi susu sapi perah meningkat sebesar 0,07 liter 

ECM/ekor/hr, dengan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 2,1% 
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artinya nilai tersebut menunjukan bahwa panjang badan 

memberikan kontribusi sebesar 2,1% terhadap produksi susu, 

selebihnya 97,9% berasal dari faktor lain, meskipun hubungan 

antara panjang badan dan produksi susu tidak berpengaruh 

nyata. Hubungan antara panjang badan dan produksi susu 

memiliki nilai keeratan atau koefisien korelasi (r) sebesar 

0,146 yang artinya panjang badan memiliki keeratan yang 

rendah dengan produksi susu. 

 Hasil analisis hubungan antara tinggi badan dengan 

produksi susu sapi perah di lokasi penelitian diperoleh 

hubungan yang tidak nyata (Tabel 5), dengan persamaan 

regresi Y=10,121+0,024X artinya setiap peningkatan skor 

tinggi badan sebesar 1 cm maka produksi susu sapi perah 

meningkat sebesar 0,024 liter ECM/ekor/hr, dengan koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,2% artinya nilai tersebut 

menunjukan bahwa tinggi badan memberikan kontribusi 

sebesar 0,2% terhadap produksi susu, selebihnya 99,8% 

berasal dari faktor lain, meskipun hubungan antara tinggi 

badan dan produksi susu tidak berpengaruh nyata. Hubungan 

antara tinggi badan dan produksi susu memiliki nilai keeratan 

atau koefisien korelasi (r) sebesar 0,041 yang artinya tinggi 

badan memiliki keeratan yang sangat rendah dengan produksi 

susu. 

 

4.3.1 Hubungan antara Lingkar Dada dengan Produksi 

Susu 

Lingkar dada (LD) diukur melingkar rongga dada di 

belakang sendi tulang bahu (os. Scapula), menggunakan pita 

ukur (cm). Pengukuran tubuh ternak seperti lingkar dada 

digunakan untuk mengetahui bentuk ternak secara visual dan 

melihat pertumbuhannya secara ideal (Maylinda dan Basori, 
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2004). Lingkar dada sangat erat hubungannya dengan bobot 

badan, sehingga dari nilai lingkar dada dapat dicari nilai bobot 

badan seekor sapi. Berikut hubungan antara lingkar dada dan 

produksi susu terdapat pada Gambar 15. 

Produksi Susu 

 
Gambar 15. Hubungan antara Lingkar Dada dengan Produksi 

Susu 

Gambar 15. menunjukan bahwa produksi susu 

mengalami kenaikan seiring dengan peningkatan nilai lingkar 

dada, karena lingkar dada merupakan tampilan visual dari 

manajemen pakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan 

produksi susu. Taofik dan Depison (2008) menyatakan bahwa 

lingkar dada dan ambing adalah performans ternak yang dapat 

digunakan sebagai faktor penduga untuk menentukan mutu 

genetik. Kemampuan produksi seekor ternak akan dicapai 

maksimal apabila kebutuhan nutrisi untuk hidup pokok telah 

terpenuhi. Maylinda dkk (2010) menyatakan bahwa statistik 

Y = 0,13X+10,03 

R
2
= 8,3% 

r = 0,29 

SD= 7,48 
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vital yang dimiliki tidak semua mempunyai keeratan yang 

tinggi terhadap produksi susu. Tingkat keeratan hubungan 

yang tinggi hanya ditunjukkan pada volume ambing, lingkar 

dada, dan lebar dada.  

Pendugaan produksi susu berdasarkan ukuran lingkar 

dada dan besar ambing sapi PFH menyatakan bahwa lingkar 

dada dan volume ambing memiliki sumbangan efektif sebesar 

9,00% sedangkan pada volume ambing memiliki sumbangan 

efektif sebesar 22,83%. Korelasi antara sumber susu (milk 

wells) dengan jumlah produksi susu pada sapi FH adalah 0,37 

sedangkan korelasi antara lingkar dada dengan produksi susu 

adalah 0,03 (Aunurohman dan Djatmiko, 2002). 

Maylinda dan Busori (2004) tentang parameter 

genetik bobot badan dan lingkar dada pada sapi perah 

menyatakan bahwa terdapat hubungan antara bobot badan dan 

lingkar dada, semakin baik pertumbuhan anak sapi yang 

dimulai dari lahir maka akan memberikan nilai tambah bagi 

pelaksanaan seleksi terhadap produksi susu, disebabkan karena 

bobot badan mempunyai korelasi positif dan tinggi dengan 

produksi susu (korelasi genetik = 0,42). 

 

4.3.2 Hubungan antara Panjang Badan dengan Produksi 

Susu 

 Panjang badan adalah jarak antara tulang scapula 

hingga tulang duduk. Pengukuran panjang badan dilakukan 

dengan menggunakan pita ukur sebagai alat bantu, caranya 

pita ukur dibentangkan dari tulang scapula sampai tulang 

duduk lalu dicatat perolehan nilainya. Battaglia (2007) 

menyatakan panjang badan diukur jarak lurus dari tepi depan 

luar tulang scapula benjolan tulang tapis (tulang duduk/ 

ischium), menggunakan mistar ukur (cm). Berikut hubungan 
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panjang badan dengan produksi susu dapat dilihat pada 

Gambar 16. 

Produksi Susu 

 
Gambar 16. Hubungan Panjang Badan dengan Produksi Susu 

Gambar 16. menunjukan bahwa terjadi peningkatan 

produksi susu yang rendah, peningkatan panjang badan tidak 

diiringi dengan peningkatan produksi susu sapi perah yang 

signifikan. Diduga karena tidak ada hubungan antara panjang 

badan dengan produksi susu. Sehingga hubungan panjang 

badan dengan produksi susu tidak berpengaruh nyata. 

Maylinda dkk (2010) menyatakan bahwa, statistik vital yang 

dimiliki tidak semua mempunyai keeratan yang tinggi 

terhadap produksi susu. Tingkat keeratan hubungan yang 

tinggi hanya ditunjukkan pada volume ambing, lingkar dada, 

dan lebar dada.  

Y = 2,599+0,07X 

R
2
= 2,1% 

r = 0,15 

SD= 7,069 
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Arbel (2001) faktor-faktor yang mempengaruhi 

produksi susu antara lain: bangsa sapi perah (breeds), faktor 

individu, faktor keturunan (genetik), faktor umur (periode 

laktasi), lama laktasi, faktor kebuntingan, faktor siklus estrus, 

faktor hormonal, faktor musim, temperatur lingkungan, 

frekuensi pemerahan, kecepatan pemerahan, pergantian 

pemerah, faktor pakan (kualitas dan nutrisi), faktor obat-

obatan, dan faktor penyakit. 

 

4.3.3 Hubungan antara Tinggi Badan dengan Produksi 

Susu 

 Tinggi badan (TB) sapi adalah jarak antara gumba 

sampai dengan ujung kaki. Pengukuran tinggi badan pada sapi 

perah dilakukan dengan cara mengukur dari puncak tertinggi 

badan sapi sampai jarak kaki yang menyentuh lantai 

menggunakan alat pita ukur dalam satuan sentimeter. Battaglia 

(2007) menyatakan tinggi badan diukur dari jarak tertinggi 

pundak sampai tanah, dengan menggunakan mistar ukur (cm). 

Setiap sapi memiliki tinggi badan yang berpengaruh-beda. 

Pengukuran tinggi badan harus tepat sehingga menghasilkan 

data yang akurat. Standar Nasional Indonesia (2008) 

menyatakan bahwa nilai standar ideal untuk tinggi badan 

adalah 115 cm.  

Seiring dengan peningkatan tinggi badan tidak diiringi 

dengan laju peningkatan produksi susu. Hal ini diduga tinggi 

badan tidak memiliki hubungan dengan produksi susu, 

sehingga diperoleh hasil bahwa peningkatan tinggi badan tidak 

berpengaruh nyata dengan peningkatan produksi susu pada 

sapi perah PFH. Maylinda dkk., (2010) menyatakan bahwa 

statistik vital yang dimiliki tidak semua mempunyai keeratan 

yang tinggi terhadap produksi susu. Tingkat keeratan 
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hubungan yang tinggi hanya ditunjukkan pada volume 

ambing, lingkar dada, dan lebar dada. Arbel (2001) faktor-

faktor yang mempengaruhi produksi susu antara lain: bangsa 

sapi perah (breeds), faktor individu, faktor keturunan 

(genetik), faktor umur (periode laktasi), lama laktasi, faktor 

kebuntingan, faktor siklus estrus, faktor hormonal, faktor 

musim, temperatur lingkungan, frekuensi pemerahan, 

kecepatan pemerahan, pergantian pemerah, faktor pakan 

(kualitas dan nutrisi), faktor obat-obatan, dan faktor penyakit. 

 

 

 

 


