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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Perah 

Sapi perah jenis Friesian Holstein adalah Friesland 

yang berasal dari Belanda, di Indonesia sapi ini dikenal 

dengan nama Fries Holland atau FH. Secara taksonomi sapi 

perah masuk ke dalam: 

Kingdom : Animalia 

Filum    : Chordata 

Kelas   : Mammalia 

Ordo   : Artiodactylia 

Sub ordo  : Ruminansia 

Family   : Bovidae 

Sub Family : Bovinae 

Genus   : Bos 

Spesies   : Bos taurus  

Sapi perah FH berasal dari nenek moyang sapi liar Bos 

Taurus yang merupakan jenis sapi yang tidak berpunuk. Sapi 

FH merupakan bangsa sapi perah yang paling banyak 

dipelihara dan dikembangkan di Amerika Serikat. Jumlahnya 

berkisar antara 80% sampai 90% dari seluruh sapi perah yang 

ada (Syaifudin, 2013). Sapi FH adalah bangsa sapi perah yang 

diminati di Indonesia karena jumlah produksi susu yang 

dihasilkan lebih banyak dengan kadar lemak yang rendah 

sehingga sangat cocok dengan permintaan pasar. Selain itu, 

sapi FH mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan 

(Sudrajad dan Adiarto, 2011). 

Sapi perah FH memiliki ciri-ciri badan warna putih 

dengan belang hitam, ekor putih, di daerah bawah persendian 

siku dan lutut berwarna putih, badan besar, kepala panjang, 
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sempit dan lurus, tanduk mengarah kedepan dan membengkok 

ke dalam, badan menyerupai baji (Gumelar dan Aryanto, 

2011). Syaifudin (2013) menambahkan ciri-ciri fisik sapi FH 

adalah pada dahi terdapat warna putih berbentuk segitiga. Sapi 

FH bersifat tenang sehingga mudah dikuasai, namun sapi ini 

tidak tahan terhadap panas. 

Sapi perah PFH merupakan salah satu sapi perah di 

Indonesia yang merupakan hasil persilangan dari sapi perah 

FH dengan sapi lokal. Sapi PFH mewarisi sifat bobot badan 

cukup tinggi dan mudah beradaptasi dengan lingkungan tropis 

dengan produksi susu yang relatif tinggi (Zainudin dkk, 2014). 

Ciri fisik sapi perah PFH hampir menyerupai sapi perah FH. 

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%. 

2.2 Produksi Susu 

Susu merupakan salah satu produk peternakan yang 

cukup potensial, sebagai pemenuhan kebutuhan protein 

hewani bagi masyarakat secara umum, susu dihasilkan oleh 

golongan mamalia (hewan menyusui) (Aunurohman dan 

Oentoeng, 2002). Susu merupakan sejumlah air susu yang 

disekresikan kelenjar ambing seekor induk ternak sapi perah. 

Induk sapi perah dengan kondisi tubuh dan bobot lahir 

anaknya yang baik akan mempengaruhi produksi susu yang 

optimal (Purwanto dkk., 2013). Seekor ternak berkategori 

penghasil susu yang baik, dilihat dari tingginya susu 

dihasilkan (Taofik dan Depison, 2008). Produktivitas suatu 

populasi sapi perah salah satunya tercermin pada 
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kemampuannya menghasilkan produksi susu dalam kurun 

waktu tertentu (Setyaningsih, 2009).  

Pola produksi susu antar populasi bervariasi 

disebabkan karena produktivitas sapi perah berbeda (Sukandar 

dkk., 2009). Sudono dkk., (2003) menyatakan bahwa produksi 

susu dipengaruhi oleh mutu genetik, kemampuan sapi untuk 

berproduksi, umur induk, ukuran dimensi ambing, bobot 

hidup, lama laktasi, tatalaksana (manajemen) yang 

diberlakukan pada ternak (perkandangan, pakan, dan 

kesehatan), kondisi iklim setempat, daya adaptasi ternak, dan 

aktivitas pemerahan. Taofik dan Depison, (2008) dan Saputra 

dkk., (2013) menambahkan, bahwa produksi susu juga 

dipengaruhi oleh ukuran dan bobot tubuh, umur, jumlah anak 

yang dilahirkan, bentuk dan kesehatan ambing, pakan, suhu 

dan faktor lingkungan.  

Klopcic et al., (2011) menyatakan produksi susu juga 

dipengaruhi oleh periode laktasi yang terbagi atas: laktasi 

awal, puncak laktasi, laktasi tengah, dan laktasi akhir. Laktasi 

awal adalah waktu setelah partus hingga hari ke-30, puncak 

laktasi adalah hari ke 31-100. laktasi tengah sekitar hari ke 

101-200, laktasi akhir sekitar hari ke 201-300 atau hingga sapi 

memasuki periode kering. Puncak produksi umumnya berada 

pada laktasi awal, yaitu pada produksi susu hari ke 31-100. 

Hubungan antara produksi susu dengan periode laktasi pada 

sapi perah dapat dilihat pada Gambar 2. dibawah ini. 
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Gambar 2. Hubungan Produksi Susu dengan Periode Laktasi 

(Klopcic et al., 2011) 

Pada Gambar 2. dapat dilihat bahwa sapi mencapai 

puncak produksi pada bulan kedua setelah melahirkan, 

kemudian berangsur-angsur menurun. Produksi susu pada 

laktasi awal relatif rendah, kemudian sedikit demi sedikit 

meningkat sampai bulan kedua, dan mencapai puncaknya pada 

bulan ketiga. Setelah melewati bulan ketiga produksi mulai 

menurun sampai masa kering (dry period). 

2.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Produksi Susu 

2.3.1 Genetik 

Produktifitas ternak dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

salah satunya adalah mutu genetik (Syawal dkk., 2013). 

Produktivitas ternak salah satunya merupakan hasil pengaruh 

genetik terhadap produksi. Produktivitas dapat ditingkatkan 

melalui upaya perbaikan mutu genetik dengan meningkatkan 

frekuensi gen-gen yang berhubungan dengan sifat reproduksi 

(Setyaningsih, 2009). Kemampuan produksi seekor ternak 

akan dicapai maksimal apabila kebutuhan nutrisi untuk hidup 

pokok telah terpenuhi. Semakin besar selisih antara kebutuhan 

hidup pokok dengan nutrisi yang masuk kedalam tubuh, maka 
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produksi yang dihasilkan akan semakin mendekati potensi 

genetiknya (Taofik dan Depison, 2008).  

Potensi genetik ditentukan oleh susunan gen dalam 

kromosom yang dimiliki oleh ternak dan dapat diwariskan 

kepada keturunannya (Gumelar dan Aryanto, 2011). 

Keunggulan potensi genetik dicerminkan dari kemampuan 

tetua yang mempunyai genetik unggul untuk mewariskan sifat 

kepada keturunannya. Ternak unggul dapat diupayakan 

melalui seleksi (Setyaningsih, 2009). Seleksi adalah suatu 

tindakan untuk memilih ternak yang dianggap mempunyai 

mutu genetik yang baik untuk dikembangbiakan lebih lanjut 

serta memilih ternak yang dianggap kurang baik, untuk 

disingkirkan dan tidak dikembangbiakkan lebih lanjut (Taofik 

dan Depison, 2008).  

Seleksi terbagi atas dua yaitu seleksi langsung (direct 

selection) dan seleksi tidak langsung (indirect selection) 

terhadap kelompok induk atau calon induk yang bertujuan 

untuk menghasilkan produksi susu tinggi. Seleksi tidak 

langsung membutuhkan informasi tentang korelasi genetik dan 

phenotip. Pelaksanaan seleksi memerlukan parameter genetik 

untuk sifat yang diseleksi (Setyaningsih, 2009). Pengetahuan 

mengenai sifat produksi dan seleksi bibit dari seekor ternak 

menjadi salah satu hal yang mutlak dalam rangka 

meningkatkan daya produksi ternak selanjutnya. 

 

2.3.2 Lingkungan 

Penampilan produksi susu seekor sapi perah lebih 

banyak ditentukan oleh lingkungan yang berinteraksi dengan 

kondisi fisiologis ternak daripada faktor genetik semata, 

karena dengan bertambahnya umur, pengaruh lingkungan 

semakin meningkat dan pengaruh induk semakin berkurang 
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(Setyaningsih, 2009). Lingkungan dapat mempengaruhi 

produktifitas suatu ternak (Syawal dkk., 2013) 

Lingkungan yang nyaman akan berpengaruh pada 

peningkatan produktifitas ternak sapi perah, yaitu dengan 

upaya memberikan kondisi lingkungan yang dibutuhkan bagi 

ternak (Setyaningsih, 2009). Sebaliknya ketika kondisi 

lingkungan tidak nyaman, sapi terkena cekaman panas maka 

hal tersebut akan mengganggu produktifitasnya, karena setiap 

sapi terdapat perbedaan di dalam merespon kondisi fisik 

lingkungannya (Tazkia dan Anggraeni, 2009).  

Hal lainnya yang harus diperhatikan adalah suhu 

lingkungan. Suhu lingkungan merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat cekaman panas sapi perah sehingga 

mempengaruhi produktifitasnya (Echols, 2011). Suhu 

lingkungan mempengaruhi produksi susu sapi, sebab suhu 

akan mempengaruhi konsumsi makan pada ternak. Pada 

daerah yang bersuhu rendah konsumsi makan ternak 

cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah yang 

bersuhu lebih tinggi, sehingga kebutuhan nutrien pada ternak 

yang berada di daerah yang bersuhu rendah menjadi terpenuhi 

(Saputra dkk., 2013). Gumelar dan Aryanto (2011) 

menyatakan, suhu yang 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. 

 

2.3.3 Pakan 

Pakan merupakan faktor penting didalam sebuah 

manajemen peternakan, sehingga pakan dapat mempengaruhi 

produktifitas ternak. Kemampuan produksi seekor ternak akan 

dicapai maksimal apabila kebutuhan nutrisi untuk hidup pokok 
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telah terpenuhi (Saputra dkk., 2013) dan (Taofik dan Depison, 

2008). Kemampuan ternak dalam memproduksi susu juga 

tidak lepas dari tatalaksana yang diberlakukan pada ternak 

khususnya sapi perah, yaitu pakan (Saputra dkk., 2013).  

Budiarsana dan Sutama (2001) menjelaskan bahwa 

pakan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh 

pada penampilan produksi susu, pengaruh faktor pakan 

terhadap tampilan produksi susu yaitu sebesar 70%. Pakan 

merupakan faktor yang sangat penting dari usaha peternakan, 

karena 70 sampai 80% dari biaya produksi yang paling besar 

adalah biaya untuk pakan (Gumelar dan Aryanto, 2011). 

Siregar, (2001) menyatakan pakan berupa konsentrat dan 

hijauan akan meningkatkan konsumsi zat makanan yang 

berdampak terhadap peningkatan kemampuan berproduksi 

susu.  

Pakan pada sapi perah dewasa umumnya terdiri dari 

hijauan dan konsentrat. Hijauan dapat berupa rumput-

rumputan dan kacang-kacangan. Jenis rumput-rumputan yang 

sering digunakan sebagai hijauan yaitu rumput gajah 

(Pennisetum purpureum), rumput raja (king gras), rumput 

setaria, rumput benggala (Pennisetum maximum), rumput 

lapang dan Brachiaria decumbens. Sementara jenis kacang-

kacangan yang sering diberikan adalah lamtoro, turi dan 

gamal. Pakan konsentrat yang bisa diberikan pada sapi perah 

adalah biji-bijian, bungkil kedelai, ampas tahu, ampas tepung 

tapioka dan molases (Susilorini dkk., 2007). Pakan yang 

berkualitas harus diiringi dengan manajemen pemberian yang 

tepat pula.  

Pemberian pakan yang tepat mendukung kemampuan 

ternak dalam menghasilkan produksi susu tinggi. Menurut 

Pranata (2004) kualitas dan kuantitas pakan sangat bergantung 
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pada kondisi ternak, misalnya pada ternak muda yang sedang 

tumbuh dan ternak sedang bunting membutuhkan banyak zat 

makanan. Kemampuan ternak dalam mencerna pakan, 

pemberian pakan yang berkualitas dapat menghasilkan 

produktifitas ternak yang maksimal (Taofik dan Depison, 

2008). 

 

2.4 Body Condition Score (BCS) 

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 energi (Susilorini dkk, 2014). Kondisi 

tubuh menggambarkan cadangan lemak pada sapi perah 

sebagai cadangan energi untuk mengoptimalkan 

produktivitasnya terutama selama pertumbuhan fetus dan 

produksi susu.  

BCS merupakan suatu metode untuk memberi nilai 

kondisi tubuh ternak baik secara visual maupun dengan 

perabaan terhadap lemak tubuh pada bagian tertentu tubuh 

ternak (Purwanto dkk., 2013). Metode yang digunakan untuk 

mengukur BCS adalah skala dengan menggunakan evaluasi 

visual dan perabaan bentuk tubuh sapi untuk mengkatagorikan 

jumlah lapisan lemak pada tubuh sapi (Anglart, 2010).  

BCS menggambarkan sejumlah energi metabolik yang 

tersimpan sebagai lemak subcutan dan otot pada ternak 

(Montiel dan Ahuja, 2005; Kellog, 2010; Mushtag et al., 2012; 

Battagin et al., 2012). BCS digunakan sebagai alat yang 

handal untuk menilai status gizi, kesehatan dan pengelolaan 
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peternakan sapi perah (Bousbia et al., 2013; Bouska et al., 

2008; Berry et al., 2003; Duchacek et al., 2013; Parsons, 2014; 

Bewley et al., 2008, Kardivar, ahmadi and Vatankhah, 2013; 

Loker et al., 2012). Energi yang tersedia dalam tubuh tersebut 

digunakan untuk metabolisme, pertumbuhan, laktasi dan 

aktivitas. Deposit lemak tubuh diperlukan dalam pemulihan 

kondisi tubuh sapi setelah mengalami proses produksi, 

sehingga bisa digunakan sebagai energi untuk produksi susu 

pada periode laktasi berikutnya. Sapi dalam kondisi tubuh 

kurus, persediaan energi berlebih penting untuk 

mengembalikan kondisi tubuh dan kehilangan bobot badan 

selama laktasi (Sukandar, Purwanto dan Anggraeni, 2009). 

Penilaian kondisi tubuh dilakukan dengan cara 

pengamatan dan perabaan terhadap deposit lemak pada bagian 

tubuh ternak, yaitu pada bagian punggung dan seperempat 

bagian belakang, seperti pada bagian processus spinosus, 

processus spinosus ke processus transversus, processus 

transversus, tuber coxae (hooks), antara tuber coxae dan tuber 

ischiadicus (pins), antara tuber coxae kanan dan kiri, dan 

pangkal ekor ke tuber ischiadicus dengan nilai 1-5 (nilai 

1=sangat kurus, nilai 3= sedang, dan nilai 5= sangat gemuk) 

skala 0,25 (Sukandar, Purwanto dan Anggraeni, 2009).  

Penilaian BCS pada sapi perah dapat dilihat pada 

Gambar 3. Sapi yang memiliki nilai BCS 1 adalah sangat 

kurus yaitu bila processus spinosus pendek tampak jelas, 

menonjol, dan dapat diraba. Tuber coxae dan Tuber 

ischiadicus sangat jelas terlihat. Pangkal ekor (anus) kedalam 

atau menyusut, vulva menonjol. Sapi dengan nilai 5 atau 

sangat gemuk yaitu bila struktur tulang bagian atas Tuber 

coxae, Tuber ischiadicus dan Processus spinosus pendek tidak 

terlihat. Penumpukan lemak di tulang ekor dan rusuk. Bagian 
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punggung, panggul tampak berisi atau berat dan leher bulat. 

dalam (Sukandar, Purwanto dan Anggraeni, 2009). Berikut 

cara penilaian body condition score (BCS) pada sapi perah 

dapat dilihat pada Gambar 3. 

BCS Tampak Samping Tampak Belakang 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  
Gambar 3. Penilaian  BCS pada sapi perah (Kellogg, 2010) 
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Bagian-bagian tubuh ternak untuk menilai BCS pada sapi 

perah terdapat pada Gambar 4. berikut. 

 
Gambar 4. Cara menilai BCS pada bagian-bagian tubuh ternak 

(Sukandar dkk., 2009) 

Pada gambar (4a) terlihat bagian-bagian tubuh ternak 

untuk menilai BCS tampak pada samping terdiri dari (1) 

prosesus spinosus, (2) prosesus transversus, (3) tuber coxae 

(hooks), (4) thurl, (5) tuber ichiadicus (pins bone), dan (6) 

pangkal ekor (tail head). Pada gambar (4b) adalah cara 

perabaan terhadap deposit lemak tubuh pada bagian tubuh 

ternak untuk menilai BCS. Bewley and Schutz (2008) 

menyatakan bahwa BCS telah diterima secara luas sebagai 

metode yang paling praktis untuk menilai perubahan cadangan 

energi pada sapi perah. 

 

2.5 Hubungan BCS dengan Produksi Susu Sapi Perah 

Sapi laktasi yang berada pada puncak produksi 

memerlukan energi yang tidak dapat dibuat dari pakan, 

sehingga lemak tubuh di mobilisasi menjadi energi untuk 

produksi susu (Sukandar dkk., 2009). Deposit lemak tubuh 

diperlukan dalam pemulihan kondisi tubuh sapi setelah 

mengalami proses produksi, sehingga bisa digunakan sebagai 

energi untuk produksi susu pada periode laktasi berikutnya. 

Energi yang tersedia dalam tubuh tersebut digunakan untuk 



17 
 

metabolisme, pertumbuhan, aktivitas dan laktasi (Sukandar., 

2009).   

Laktasi pada sapi perah terbagi atas tiga yaitu, laktasi 

awal, laktasi tengah dan laktasi akhir. Laktasi awal (sekitar 0-

2,5 bulan setelah partus), sapi perah berpotensi untuk 

menghasilkan produksi susu dengan jumlah yang cukup tinggi, 

hal ini dapat didukung dengan manajemen pemberian 

konsumsi pakan yang baik sehingga produksi susu akan tetap 

stabil dan meningkat. Terdapat hubungan yang signifikan 

yaitu korelasi antara BCS dengan sifat produksi susu sapi 

perah (Bayram et al., 2012; Veerkamp et al., 2001). BCS sapi 

perah dapat membantu mendeteksi potensi masalah yang 

mungkin menyebabkan penurunan produksi susu (Kuyuncu 

and Aluncekic, 2012). Hubungan BCS dengan produksi susu 

dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Hubungan antara produksi susu, jumlah pakan dan 

BCS (Klopcic et al., 2011) 

Pada Gambar 5. nilai BCS dengan produksi susu 

sangat berhubungan, dimana pada saat laktasi awal nilai BCS 

sapi perah 3,0 seiring berjalannya waktu produksi susu akan 

mengalami peningkatan hingga mencapai puncak produksi. 
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Selama peningkatan produksi susu, sapi perah diperhatikan 

kualitas dan kuantitas pakannya, maka nilai BCS akan tetap 

terjaga dalam nilai ideal, karena kebutuhan pokok ternak telah 

terpenuhi dan produksi susu akan optimal. Sebaliknya, apabila 

kebutuhan pokok belum terpenuhi maka nilai BCS sapi perah 

akan menurun dan akan berpengaruh pada produksi susu yang 

tidak dapat berproduksi secara optimal. Berikut adalah nilai 

ideal BCS berdasarkan fase laktasi, dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Nilai BCS berdasarkan fase laktasi 

Sumber: Klopcic et al., (2011) 

Nilai ideal BCS sapi perah pada laktasi awal adalah 

2,5-3,0 dimana nilai minimal BCS adalah 2 dan nilai maksimal 

3,5, karena apabila nilai BCS dibawah angka 2 maka produksi 

susu tidak akan optimal karena kebutuhan pokok sapi belum 

terpenuhi seluruhnya. Nilai BCS diatas angka 3,5 maka 

lapisan lemak pada bagian tubuh sapi akan menumpuk 

sehingga akan mengganggu aktivitas produksi susu. Pada 

laktasi tengah dan laktasi akhir, nilai ideal BCS adalah 3,0 dan 

3,5; apabila dibawah angka minimal ataupun angka maksimal 

yang disarankan maka akan mengganggu aktivitas produksi 

susu sapi perah tersebut (Klopcic et al., 2011). Kellog (2010) 

menambahkan rentang nilai BCS ideal sapi perah saat laktasi 

terdapat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Rentang nilai BCS ideal sapi perah saat laktasi 

Tabel 2. menunjukan bahwa nilai BCS ideal saat 

periode kering adalah 3,5-4,0. Pada saat partus diharapkan 

nilai BCS sapi adalah 3,5 dan pada saat laktasi harapannya 

mampu manjaga nilai BCS 2,5-3,75 agar produksi susu sapi 

perah mampu optimal. Keown (2005) menambahkan BCS 

ideal sapi saat partus ±3,5; puncak laktasi ±2,5; tengah laktasi 

±2,5 dan periode kering ±3,5. Kellog (2010) menjelaskan 

bahwa ternak sapi tidak mampu mencukupi konsumsi pakan 

untuk memenuhi kebutuhan energi mereka pada laktasi awal, 

lapisan lemak pada BCS diperlukan yang memungkinkan 

mereka memobilisasi energi untuk produksi susu yang tinggi 

pada laktasi awal. 

 

2.6 Statistik Vital 

Statistik vital merupakan pengukuran tubuh ternak 

meliputi lingkar dada, panjang badan dan tinggi badan yang 

digunakan untuk mengetahui bentuk ternak secara visual dan 

melihat pertumbuhannya secara ideal. Statistik vital adalah 

nilai-nilai yang dapat diukur dari bagian tubuh ternak 

termasuk ukuran-ukuran yang dapat diukur bagian tubuh 

ternak sapi, antara lain ukuran kepala, tinggi badan, panjang 

badan, lebar badan, dalam dada dan lingkar dada (Maylinda 

dan Basori, 2004). Berikut cara pengukuran statistik vital 

tersaji pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Cara pengukuran statistik vital (Santosa, 2003) 

Pada Gambar 6. statistik vital yang diukur pada sapi 

meliputi lingkar dada (LD), lebar dada (LeD), panjang badan 

(PB) dan tinggi badan (TB). Pengukuran statistik vital pada 

ternak tersebut sangat penting karena dapat dijadikan sebagai 

indikator penilaian produktivitas seekor ternak (Jaelani dkk., 

2013).  

Statistik vital yang diukur menurut Tazkia (2009) dan Santosa 

(2003): 

a) Lingkar dada (LD), diukur dengan melingkarkan 

sekeliling rongga dada di belakang sendi bahu (Os 

scapula), menggunakan pita ukur (cm).  

 
Gambar 7. Pengukuran Lingkar Dada 
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b) Panjang badan (PB), diukur dari tepi tulang humerus 

sampai tulang duduk (tuber ischii) dengan 

menggunakan tongkat ukur (cm).  

 
Gambar 8. Pengukuran Panjang Badan 

c) Tinggi Pundak (TP), diukur dari titik tertinggi pundak 

(Os vertebrae thoracalis) secara tegak hingga 

permukaan tanah dengan menggunakan tongkat ukur 

(cm).  

 
Gambar 9. Pengukuran Tinggi Badan 

Sifat-sifat fisik (eksterior) pada bagian tubuh tertentu yang 

dimiliki seekor sapi perah menentukan tipe perah. Tipe perah 

yang baik menentukan kapasitas produksi yang dihasilkan 

(Setyaningsih, 2009). Besarnya tubuh suatu ternak dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya produksi susu, jadi semakin 

besar ukuran statistik vital suatu ternak maka produksi 

susunya juga akan tinggi (Saputra dkk., 2013), namun tidak 

semua ukuran statistik vital mempunyai hubungan yang positif 

dengan laju peningkatan produksi susu ternak. 

Maylinda dkk., (2010) menyatakan bahwa statistik 

vital yang dimiliki seekor ternak tidak semua mempunyai 

keeratan yang tinggi terhadap produksi susu. Tingkat keeratan 

hubungan yang tinggi hanya ditunjukkan pada volume 
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ambing, lingkar dada, dan lebar dada. 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. 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). 

Lingkar dada ada hubungan dengan produksi susu 

karena lingkar dada mempengaruhi kapasitas perut 

(Setyaningsih, 2009). Lingkar dada diukur dengan pita 

melingkar dibelakang siku (Aunurohman dan Djatmiko, 

2002). Jaelani dkk., (2013) menyatakan pengukuran lingkar 

dada yaitu diukur pada tulang rusuk paling depan persis pada 

belakang kaki depan dan pastikan ternak sudah dalam keadaan 

tenang dan berdiri dengan posisi yang tegak. Ukuran ideal 

lingkar dada sapi perah adalah 155cm, dan tinggi badan 115 

cm (Standar Nasional Indonesia, 2008). 

Panjang badan adalah panjang dari titik bahu ke titik 

tulang (pin bone) (Jaelani, 2013). Panjang badan ideal sapi 

perah minimal 125 cm, lebar dada 29 cm, dan lebar pinggul 36 

cm (Pammusureng, 2009). Panjang badan diukur dari tepi 

tulang humerus sampai tulang duduk (tuber ischii) sapi perah 

(Syawal dkk., 2013). Sebelum dilakukan pengukuran 

tempatkan ternak sapi pada posisi/tempat yang rata dan 

pastikan ternak berdiri tegak secara alami (Jaelani dkk., 2013). 

Tinggi Pundak (TP), diukur dari titik tertinggi pundak 

(Os vertebrae thoracalis) secara tegak hingga permukaan 

tanah dengan menggunakan tongkat ukur (cm) (Tazkia dan 
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Anggraeni, 2009) dan (Battaglia, 2007). Ukuran ideal lingkar 

dada sapi perah adalah 155 cm, dan tinggi badan 115 cm 

(Standar Nasional Indonesia, 2008). Tinggi badan, panjang 

badan dan lingkar dada merupakan ukuran statistik vital yang 

meskipun bukan merupakan sifat-sifat ekonomis pada sapi 

perah seperti produksi susu, tetapi merupakan pencerminan 

potensi pertumbuhan dari ternak (Maylinda dan Busori, 2004). 

2.7 Hubungan Statistik Vital dengan Produksi Susu Sapi 

Perah 

Kondisi tubuh dapat menggambarkan produktivitas 

ternak selama pertumbuhan dan memproduksi susu. 

Setyaningsih (2009) menyatakan, secara eksterior sifat-sifat 

fisik pada bagian tubuh tertentu yang dimiliki seekor sapi 

perah menentukan tipe perah. Tipe perah yang baik 

menentukan kapasitas produksi yang dihasilkan. Saputra dkk., 

(2013) menyatakan besarnya tubuh suatu ternak dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya produksi susu, jadi semakin 

besar ukuran statistik vital suatu ternak maka produksi 

susunya juga akan tinggi.   

Maylinda dkk., (2010) menyatakan bahwa statistik 

vital yang dimiliki seekor ternak tidak semua mempunyai 

keeratan yang tinggi terhadap produksi susu. Tingkat keeratan 

hubungan yang tinggi ditunjukkan pada volume ambing, 

lingkar dada, dan lebar dada. 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.  
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Aunurohman dan Djatmiko (2002) menyatakan bahwa 

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. Bobot 

badan dan ukuran tubuh linier lainnya, meskipun bukan 

merupakan sifat-sifat ekonomis pada sapi perah seperti 

produksi susu, tetapi merupakan pencerminan potensi 

pertumbuhan dari ternak (Maylinda dan Basori, 2004). 

 


