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ABSTRACT 

 This research was carried out at CV. Milikindo 

Berka Abadi Kepanjen sub district  Malang district from 

December 2014 until January 2015. The purpose of this 

research was to find the relation between BCS and 

reproductive efficiency which S/C and CI are included of 

dairy cattle Friesian Holstein Crossbred at CV. Milkindo 

Berka Abadi Kepanjen sub district  Malang district. The 

materials used for this research were 82 heads of dairy 

cattles Friesian Holstein Crossbred with different parity. 

Samples were selected with purposive sampling. 

Methods was used in this experiment was survey and 

collected primer and secondary data. Variables in 

primary data included the BCS, S/C and CI. Data was 

analyzed by correlation and regression analyzies. The 

result from this experiment was the average of S/C are 

3.6±2.03 and 489.5±140.64 days for CI. The value of 
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determinat coefficient for relation between BCS and S/C 

was 3.8%, and the value of corelation coefficient was 

0.19 with equation of regression was Y=5.31-0.65X. The 

value of determinat coefficient for relation between BCS 

and CI was 11.8%, and the value of correlation 

coefficient was 0.34 with equation of regression was 

Y=703.2-79.64X. The conclusion from this experiment 

relationship between BCS and CI negative and low 

influences, but BCS has no relation to S/C.  

Key words: Regression, Correlation and Purposive  

Sampling 
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RINGKASAN 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 

2014 – Januari 2015 di Peternakan sapi perah milik CV. 

Milkindo Berka Abadi, Tegal Sari, Kecamatan Kepanjen, 

Kabupaten Malang. Penentuan lokasi dan sampel 

penelitian secara purposive sampling yaitu pemilihan 

subyek didasarkan atas ciri atau sifat-sifat tertentu yang 

sudah diketahui sebelumnya serta mengacu pada 

pengambilan sampel dengan sengaja untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan Body Condition Score (BCS) dengan efisiensi 

reproduksi sapi perah yang meliputi service per 

conception dan calving interval di CV. Milkindo Berka 

Abadi Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. 

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai pedoman untuk memilih induk sapi perah yang 
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mempunyai nilai BCS yang ideal sehingga reproduksi 

efisien dan dapat meningkatkan produktifitas ternak. 

Selain itu juga sebagai pedoman dalam menentukan BCS 

dan reproduksi yang efisien sehingga mempermudah 

dalam program Inseminasi Buatan (IB). 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sapi perah PFH sebanyak 82 ekor yang terdapat di CV. 

Milkindo Berka Abadi Kecamatan Kepanjen Kabupaten 

Malang. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah survei dengan pengumpulan data primer dan 

sekunder. Pengambilan data pimer dilakukan dengan cara 

pengamatan dan wawancara langsung dengan manager, 

petugas Inseminator dan karyawan perusahaan, 

sedangkan data sekunder diperoleh dari data rekording 

perusahaan dan dari data catatan petugas Inseminator. 

Variabel yang diamati meliputi BCS, angka kawin per 

kebuntingan dan jarak beranak. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi dan 

regresi sederhana menggunakan software SPSS 16.0. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

S/C sebesar 3,6±2,03 dan rata-rata nilai CI 489,5±140,64 

hari. Nilai persamaan regresi hubungan BCS dengan S/C 

yaitu Y=5,31-0,65X. Nilai koefisien determinasinya (R²) 

sebesar 3,8%. Nilai keeratan atau koefisien korelasi (r) 

sebesar 0,19. Nilai persamaan regresi hubungan antara 

BCS dengan CI yaitu Y=703,2-79,64X. Nilai koefisien 

determinasinya (R²) sebesar 11,8%. Nilai keeratan atau 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,34. Nilai S/C sapi perah 

pada BCS 1 sebesar 5±1 kali, BCS 2 sebesar 3,83±2,10 

kali, BCS 3 sebesar 3,45±2,03 kali dan BCS 4 sebesar 

2±1 kali. Sedangkan nilai CI pada BCS 1 sebesar 

619±149,92 hari, BCS 2 sebesar 543±176,16 hari, BCS 3 
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sebesar 465,81±114,35 hari dan BCS 4 sebesar 

368,67±48,79 hari. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah Body 

Condition Score memiliki hubungan yang signifikan dan 

rendah dengan calving interval artinya BCS memberikan 

kontribusi 11,8% terhadap nilai CI dan 88,2% 

dipengaruhi oleh faktor lain. Jika BCS mengalami 

perubahan kenaikan maka akan memperpendek nilai CI. 

Tetapi perubahan BCS tidak begitu berpengaruh terhadap 

nilai CI karena hubungannya rendah. Body Condition 

Score tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan 

service per conception artinya jika BCS mengalami 

kenaikan atau penurunan maka tidak berpengaruh 

terhadap nilai S/C. Untuk meningkatkan efisiensi 

reproduksi pada induk sapi perah diharapkan 

memperhatikan manajemen seperti pakan, deteksi berahi 

yang tepat dan pemilihan bibit yang baik yaitu dilengkapi 

dengan hasil recording. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sapi perah merupakan salah satu komoditi ternak 

yang dapat menghasilkan susu. Produksi susu secara 

nasional belum dapat mencukupi kebutuhan susu dalam 

negeri. Ketidakmampuan dalam memenuhi permintaan 

susu tersebut dikarenakan produktivitas sapi perah di 

Indonesia rata-rata masih rendah baik secara kuantitas 

maupun kualitasnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 

menunjukkan populasi sapi perah di Indonesia 

berdasarkan jenis kelamin tercatat sebagian besar 

populasi adalah betina berkisar 78,95% dan selebihnya 

jantan 21,05% dari total populasi. Berdasarkan umur, 

populasi sapi perah betina dewasa (>2 tahun) mencapai 

64,56%. Sapi perah betina anak (<1 tahun) dan sapi perah 

muda (1-2 tahun) masing-masing 15,66% dan 19,78% 

dari total populasi sapi perah betina di Indonesia. 

Populasi betina yang hanya 78,95% atau mencapai 

444.000 ekor pada tahun 2013, dengan menghasilkan 

produksi susu segar pada perusahaan sapi perah sebanyak 

5.881.700.000 liter/tahun pada tahun 2013, namun 

produksi ini belum memenuhi dari kebutuhan masyarakat 

Indonesia (BPS, 2013). 

Reproduksi sapi perah merupakan salah satu 

faktor pendukung yang paling berpengaruh dalam 

meningkatkan jumlah populasi sapi perah. Peningkatan 
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populasi ternak sapi perah dan produksi ternak sapi perah 

sangat tergantung pada keberhasilan reproduksinya, 

apabila reproduksi tidak diatur dengan baik maka tingkat 

produksi akan rendah (Fanani, Subagyo dan Lutojo, 

2013). Pentingnya reproduksi dalam peningkatan jumlah 

populasi sapi perah juga berpengaruh dalam usaha 

peternakan sapi perah, karena hasil utama sapi perah 

adalah susu. Banyak faktor yang mempengaruhi 

reproduksi diantaranya adalah angka kawin per 

kebuntingan atau Service per Conception (S/C), jarak 

beranak atau Calving Interval (CI) dan penilaian kondisi 

tubuh atau Body Condition Score (BCS).  

 Faktor yang mempengaruhi reproduksi 

diantaranya adalah pakan, genetik, manajemen, iklim, 

umur ternak atau paritas ternak, nilai BCS. BCS memiliki 

hubungan dengan reproduksi ternak, seperti kesuburan, 

kebuntingan, proses kelahiran, laktasi, semua akan 

mempengaruhi sistem reproduksi. Berbagai kelompok 

hewan bentuk tubuh atau ukuran, umur, jenis kelamin 

dan keturunan juga akan memiliki pengaruh yang kuat 

pada sistem reproduksi, apabila ternak mempunyai bobot 

badan yang melebihi bobot badan ideal, ternak tersebut 

akan mengalami gangguan reproduksi dan penyakit 

metabolisme, sebaliknya apabila ternak memiliki bobot 

badan kurang dari ideal akan berdampak pada sistem 

reproduksi.  

BCS adalah metode untuk memberi nilai kondisi 

tubuh ternak baik secara visual maupun dengan perabaan 
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pada timbunan lemak tubuh di bawah kulit sekitar 

pangkal ekor, tulang punggung dan pinggul. 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. S/C merupakan suatu angka yang menunjukkan 

kemampuan ternak dalam perkawinan untuk 

menghasilkan kebuntingan. Nilai S/C panjang atau tinggi 

akan membuat peternak mengalami kerugian selain biaya 

pakan yang tiap hari dikeluarkan untuk induk yang tidak 

produktif, juga keterlambatan memperoleh anak untuk 

dipasarkan atau dijadikan calon induk, serta biaya yang 

dikeluarkan peternak untuk perkawinan berulang. CI 

merupakan jangka waktu antara satu kelahiran dengan 

kelahiran berikutnya atau sebelumnya atau kurun waktu 

yang sangat penting bagi peternak karena berkaitan 

dengan kesinambungan produksi pedet. 

 Kegagalan mempertahankan kondisi tubuh yang 

baik atau terjadi perubahan BCS yang cepat selama awal 

kebuntingan menunjukkan adanya masalah kesehatan 

atau manajemen pemberian pakan. Sebaiknya BCS selalu 

dipantau terutama pada saat akan dikawinkan, saat 

pemeriksaan kebutingan, melahirkan, setelah melahirkan, 

akhir laktasi dan pada saat pengeringan (Rodenburg, 
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2004). BCS perlu diketahui untuk peternakan sapi perah 

dapat menambah jumlah populasi ternak sehingga 

nantinya dapat meningkatkan hasil produksi susu di CV. 

Milkindo Berka Abadi Kecamatan Kepanjen Kabupaten 

Malang, karena hal tersebut sering dikesampingkan 

dalam manajemen pemeliharaan dan reproduksi serta 

memilih indukan sapi perah yang bagus. BCS merupakan 

salah satu faktor yang akan mempengaruhi penampilan 

reproduksi dari sapi perah betina, semakin ideal atau 

tepat nilai BCS sapi perah pada tiap periode hidupnya 

akan berpengaruh terhadap efisiensi reproduksinya. 

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian 

untuk mengetahui hubungan BCS dengan efisiensi 

reproduksi pada sapi perah.  

 

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 sapi perah di perusahaan 

peternakan masih jarang dilakukan sehingga tubuh ternak 

kurang mendapat perhatian. BCS dan efisiensi reproduksi 

merupakan indikasi berhasil tidaknya manajemen sebuah 

peternakan untuk mendukung produktivitas ternak. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana hubungan BCS dengan efisiensi reproduksi 
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sapi perah yang meliputi beberapa faktor yaitu S/C dan 

CI. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan BCS dengan efisiensi reproduksi 

sapi perah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Dapat digunakan sebagai pedoman dalam 

menentukan efisiensi reproduksi sapi perah 

2. Diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk 

memilih induk sapi perah yang mempunyai nilai 

BCS yang ideal sehingga reproduksi efisien dan 

dapat meningkatkan produktifitas ternak 

3. Sebagai acuan dalam pengembangan usaha sapi 

perah khususnya untuk meningkatkan produktifitas 

ternak melalui program IB 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Sapi perah PFH merupakan hasil persilangan 

antara sapi Friesian Holstein (FH) yang berasal dari 

Eropa dengan sapi setempat atau sapi lokal yang ada di 

Indonesia. Sapi FH memerlukan kondisi lingkungan yang 

mampu mendukung penampilan produktivitas sesuai 

dengan kemampuan produktivitasnya. Kondisi iklim 

Eropa yang sebagian besar beriklim sub tropis dan 
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sedang sangat berbeda dengan kondisi Indonesia yang 

beriklim tropis (Adinata, Sumadi, dan Adiarto, 2009). 

Oleh karenanya perlu adanya evaluasi reproduksi 

terhadap sapi perah PFH. Reproduksi sapi perah 

merupakan salah satu faktor pendukung yang paling 

berpengaruh dalam meningkatkan jumlah populasi sapi 

perah. Usaha perkembangbiakan sapi perah sangat terkait 

dengan tingkat produktivitas dan reproduksi. Proses 

reproduksi yang berjalan normal akan diikuti oleh 

produktivitas ternak sapi perah yang semakin baik. 

Semakin tinggi kemampuan reproduksi, semakin tinggi 

pula produktivitas ternak tersebut. Produktivitas yang 

efisien dikatakan baik apabila seekor induk sapi dapat 

menghasilkan satu pedet dalam satu tahun. Tinggi 

rendahnya efisiensi reproduksi sekelompok ternak 

ditentukan oleh beberapa faktor seperti angka 

kebuntingan dan jarak beranak. Selain itu manajemen 

pakan yang buruk akan mengakibatkan inefisiensi 

reproduksi. Untuk mengukur secara sederhana terhadap 

ternak yang mengalami kekurangan pakan ataupun 

kelebihan pakan adalah dengan menggunakan metode 

BCS. 

 Diagram sistem BCS menggunakan angka skala 

1-5 (1 = sangat kurus, 2 = kurus, 3 = sedang, 4 = gemuk 

dan 5 = sangat gemuk) dan kondisi baik untuk bibit 

adalah 2-4 yaitu dalam kondisi badan yang sedang. 

Ternak yang terlalu gemuk atau terlalu kurus umumnya 

akan kesulitan dalam bereproduksi (Susilawati, 2011). 
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Winugroho (2002) menyatakan bahwa tubuh induk yang 

terlalu kurus tidak hanya mengurangi produksi susu 

tetapi juga memperlambat gejala berahinya. Kondisi 

tubuh induk erat hubungannya dengan status cadangan 

energi tubuhnya sedangkan cadangan energi tersebut erat 

hubungannya dengan gizi yang dikonsumsinya sebelum 

bunting dan beranak. Energi yang tersedia dalam tubuh 

tersebut digunakan untuk metabolisme, pertumbuhan, 

laktasi dan aktivitas. Untuk memelihara sapi perah agar 

mendapat manajemen yang baik terutama dalam hal 

reproduksinya, maka sapi perah tersebut harus cukup 

sejumlah cadangan lemak tubuhnya. Kandungan nutrisi 

ransum dan cadangan energi tubuh induk mempengaruhi 

munculnya estrus post partum. Winugroho (2002) 

menyatakan bahwa energi tubuh yang cukup dibutuhkan 

untuk memproduksi Luteinizing Hormone (LH) hormon 

ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel 

(mengaktifkan fungsi ovarium) sehingga terjadi estrus 

post-partum. BCS yang rendah menunjukkan 

perkembangan folikel yang lebih sedikit pada fase luteal 

dan cenderung rendah pada tingkat ovulasi dibanding 

yang memiliki BCS yang lebih tinggi. BCS adalah alat 

yang dapat digunakan untuk memantau hewan dan 

menentukan apakah status gizi yang memadai atau tidak. 

Faktor gizi berdampak pada kesuburan dan parameter 

reproduksi. Faktor yang mempengaruhi produktifitas 

yaitu S/C dan CI. Ghazali (2013) menyatakan bahwa 
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kondisi tubuh yang kurus akan berdampak pada proses 

reproduksi yang tidak efisien. 

 Pola perubahan BCS bervariasi diantara laktasi 

dan mutu genetik ternak sapi perah. Perubahan BCS 

berkaitan dengan perubahan komposisi tubuh sapi perah. 

BCS memiliki hubungan dengan reproduksi ternak, 

seperti kesuburan, kebuntingan, proses kelahiran, laktasi, 

semua akan mempengaruhi sistem reproduksi. Sampai 

sejauh ini belum diketahui informasi hubungan dari 

efisiensi reproduksi sapi perah dari beberapa faktor yaitu 

S/C, CI dan BCS yang dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk memilih bibit maupun indukan sapi perah yang 

mempunyai reproduksi yang efisien, sehingga diharapkan 

dapat memperbaiki manajemen budidaya dan manajemen 

pakan ideal. BCS sebagai cerminan dari pakan yang 

dikonsumsi yaitu sebagai cerminan dari manajemen 

pemberian pakan sehingga dapat meningkatkan 

produktifitas. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian 

tentang pengaruh BCS dengan efisiensi reproduksi pada 

sapi perah. Konsep kerangka pikir dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Konsep Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Hipotesis 1 

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

BCS dengan S/C 

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara BCS 

dengan S/C 

Hipotesis 2 

Ho : Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 

BCS dengan CI 

H1 : Terdapat hubungan yang signifikan antara BCS 

dengan CI 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sapi Perah Peranakan Friesian Holstein (PFH) 

 Sapi PFH merupakan hasil persilangan antara sapi 

FH dengan sapi lokal yang ada di Indonesia. Sapi FH 

merupakan sapi perah luar negeri yang diimpor dari 

negara Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat. 

Sapi perah FH berasal dari daerah temperate, sehingga 

perbedaan lingkungan menyebabkan kemampuan 

produksi susu mengalami penurunan. Meskipun 

demikian, bangsa sapi perah FH merupakan bangsa sapi 

perah yang terbaik yang dapat dikembangkan di daerah 

tropis. Ciri-cirinya adalah warnanya yang belang hitam 

putih, dahi umumnya terdapat warna putih, tanduknya 

pendek dan menjurus ke depan. Sifat-sifatnya tenang dan 

jinak sehingga mudah dikuasai dan tidak tahan panas, 

tetapi lebih mudah menyesuaikan diri dengan keadaan 

lingkungan (Mukhtar, 2006). Soetarno (2003), sejak 

tersebarnya sapi FH di beberapa daerah di Indonesia 

khususnya pulau Jawa, telah terjadi perkawinan secara 

tidak terencana antara sapi FH dengan sapi lokal dan 

menghasilkan keturunan yang disebut PFH. 

 Sapi perah FH banyak dikembangkan di 

Indonesia karena mudah beradaptasi dan produksi 

susunya tinggi. Produksi susu sapi perah sampai saat ini 

belum mampu memenuhi kebutuhan susu dalam negeri, 

sehingga masih mengimport susu sebanyak 60 – 70% 
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(Utomo dan Miranti, 2010). Sapi perah yang mempunyai 

kemampuan berproduksi susu tinggi membutuhkan zat 

gizi yang relatif banyak dalam pakannya. Pemberian 

pakan dua kali dalam sehari menyebabkan 

ketidakmampuan sapi perah untuk mengkonsumsi pakan 

dalam jumlah yang relatif banyak. Siregar (2001) 

menyatakan bahwa dengan meningkatkan frekuensi 

pemberian pakan lebih dari dua kali dalam sehari dapat 

meningkatkan konsumsi pakan ternak. Sapi PFH yang 

tidak berpunuk memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi, 

sehingga sapi-sapi jantan sering dipelihara untuk 

digemukkan dan dijadikan sapi potong. 

 Yani dan Purwanto (2006) menyatakan bahwa 

sebagian besar sapi perah di Indonesia adalah sapi bangsa 

FH yang didatangkan dari negara-negara Eropa yang 

beriklim sedang dengan suhu termonetral rendah berkisar 

antara 13-25°C. Adinata, dkk. (2009) menyatakan bahwa 

sapi perah FH di Indonesia berasal dari Eropa, sebab 

kondisi iklim Eropa sebagian besar beriklim subtropis 

dan sedang sangat berbeda dengan di Indonesia yaitu 

tropis sehingga produksi susunya tidak optimal. 

2.2 Body Condition Score (BCS) 

 BCS adalah nilai kondisi tubuh yang didasarkan 

pada estimasi visual timbunan lemak tubuh di bawah 

kulit sekitar pangkal ekor, tulang punggung, tulang rusuk 

dan pinggul lemak, dapat digunakan untuk prediksi dini 

status kesenjangan energi sapi perah selama awal laktasi. 
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Penilaian kondisi tubuh ternak, terutama untuk sapi perah 

di Indonesia masih jarang dilakukan sehingga untuk 

kondisi peternakan sapi perah rakyat sangat penting. BCS 

adalah metode untuk memberi nilai kondisi tubuh ternak 

baik secara visual maupun dengan perabaan pada 

timbunan lemak tubuh di bawah kulit sekitar pangkal 

ekor, tulang punggung dan pinggul. BCS digunakan 

untuk mengevaluasi manajemen pemberian pakan, 

menilai status kesehatan individu ternak dan membangun 

kondisi ternak pada waktu manajemen ternak yang rutin. 

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 (Hayati, Yuniardi dan Ghozali, 2002). 

 Diagram sistem BCS menggunakan angka skala 

1-5 (1 = sangat kurus, 2 = kurus, 3 = sedang, 4 = gemuk 

dan 5 = sangat gemuk) dan kondisi baik untuk bibit 

adalah 2-4 yaitu dalam kondisi badan yang sedang. 

Ternak yang terlalu gemuk atau terlalu kurus umumnya 

akan kesulitan dalam bereproduksi (Susilawati, 2011). 

Montiel and Ahuja (2005), BCS adalah cara yang efektif 

untuk mengukur dengan penglihatan dan menyentuh, 

jumlah energi metabolik disimpan sebagai lemak 

subkutan dan otot pada binatang. BCS menyumbang 

sekitar 80 % dari variasi dalam carcass lemak dalam 

daging sapi. Reproduksi dan kondisi tubuh (status gizi) 

saling berkaitan karena BCS sangat mempengaruhi 
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produksi dalam tubuh sapi. Rodenburg (2004), penilaian 

BCS pada sapi perah dirancang untuk menaksir kondisi 

induk selama siklus produksi. Kondisi tubuh merupakan 

gambaran cadangan lemak tubuh yang ada pada ternak. 

Cadangan ini dapat dimanfaatkan oleh ternak pada saat 

ternak tidak mampu memenuhi kebutuhan energi, pada 

sapi-sapi berproduksi tinggi hal ini normal terjadi selama 

awal laktasi, namun dapat juga terjadi pada saat sapi 

sakit, pakan dengan kualitas rendah, atau penyerapan zat 

makanan yang terbatas. 

 Ezanno, Ickowicz dan Lancelot (2005) 

menyatakan bahwa BCS sangat mempengaruhi tingkat 

kebuntingan, mempertahankan siklus tahunan pada sapi 

yaitu berkembangbiak dan sebagai alat prediktif yang 

efektif untuk meningkatkan pertumbuhan anak sapi dan 

mempertahankan kinerja reproduksi. BCS merupakan 

cerminan konsumsi pakan sapi untuk menunjang kinerja 

reproduksi dan sebagai indikator kinerja produktifitas 

sapi. 

2.3 Reproduksi dan Efisiensi Reproduksi 

Reproduksi merupakan sifat yang sangat 

menentukan keuntungan usaha peternakan sapi perah. 

Daya fertilitas setiap ekor induk memberi pengaruh 

secara langsung terhadap efisiensi reproduksi peternakan. 

Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, fisiologi 

ternak, nutrisi, manajemen, lingkungan pemeliharaan dan 

iklim. Periode waktu antara satu kelahiran dengan 

kelahiran berikutnya secara praktis banyak 
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dipertimbangkan sebagai salah satu parameter untuk 

mengetahui status dan efisiensi reproduksi setiap induk. 

Tingkat efisiensi reproduksi tersebut dievaluasi 

berdasarkan nilai indeks reproduksi meliputi jarak 

(waktu) dari partus sampai kawin pertama, kawin 

pertama sampai konsepsi, lama kosong, lama bunting dan 

selang beranak (Anggraeni, 2011). Rasad (2009) 

menyatakan bahwa seekor induk sapi PFH dikatakan baik 

apabila dapat menghasilkan satu pedet dalam satu tahun. 

Evaluasi keberhasilan program IB dapat dikatakan 

berhasil apabila tingkat fertilitas tinggi. 

 Efisiensi reproduksi adalah ukuran kemampuan 

seekor sapi untuk bunting dan menghasilkan keturunan 

yang layak. Reproduksi merupakan sifat yang sangat 

menentukan keuntungan usaha peternakan sapi perah. 

Inefisiensi reproduksi dapat menimbulkan berbagai 

kerugian pada usaha peternakan sapi perah seperti: 

menurunkan produksi susu dan kelahiran anak per induk, 

meningkatkan angka pengafkiran ternak, memperlambat 

perbaikan genetik, meningkatkan biaya replacement dan 

biaya IB (Niazi, 2003). 

 Efisiensi reproduksi adalah penggunaan secara 

maksimum kapasitas reproduksi, tujuannya adalah 

pemberdayaan dan penerapan bioteknologi reproduksi 

antara lain memperoleh efisiensi dan efektifitas siklus 

reproduksi yaitu menghasilkan keturunan. Efisiensi 

reproduksi sapi perah pada suatu peternakan dapat 

diketahui dari kinerja reproduksinya. Kinerja reproduksi 
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sapi perah dapat dilihat dari berbagai parameter, 

diantaranya adalah umur sapi dara saat birahi, kawin, 

bunting dan beranak pertama, jarak waktu saat beranak 

sampai dengan IB pertama (post partum mating), jarak 

waktu beranak sampai terjadi kebuntingan (days open), 

angka gangguan reproduksi, dan angka keberhasilan 

pelaksanaan IB (Fitrianti, 2003). 

2.3.1 Service per Conception (S/C) 

 Service per conception adalah angka yang 

menunjukkan jumlah inseminasi yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu kebuntingan dan nilai S/C yang 

normal berkisar antara 1,6 sampai 2.0 (Gumilar, 2013). 

Hal ini harus diperhatikan karena apabila S/C tinggi akan 

menyebabkan jarak beranak yang terlalu panjang. 

Penyebab dari tingginya nilai S/C adalah ketepatan 

deteksi estrus oleh peternak, tingkat keahlian 

inseminator, kesehatan reproduksi ternak sendiri yang 

disebabkan kurangnya nutrisi dari pakan sehingga nutrisi 

yang ada hanya mampu digunakan untuk produksi susu 

(Moran, 2005). Agustina, Mansjoer dan Purwanto (2001) 

menyatakan bahwa jumlah kawin perkebuntingan 

merupakan salah satu tolak ukur dalam evaluasi program 

IB, dengan mengetahui performa yang dapat dipengaruhi 

oleh faktor genetik maupun fisiologis ternak. 

 Nilai S/C bergantung pada tingkat fertilitas semen 

dan kesuburan betina. Semen dengan tingkat fertilitas 

70% dapat menghasilkan nilai S/C = 1,4 dan pada tingkat 

fertilitas 90% menghasilkan nilai S/C = 1,1. Betina 
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dengan nilai S/C tinggi sangat merugikan (Royal, 

Darwash, Flint, Webb, Woolliams and Lamming, 2000). 

Nuryadi dan Wahjuningsih (2011) menyatakan bahwa 

semakin rendah tingkat kesuburan sapi betina maka 

angka S/C tinggi dan semakin tinggi tingkat kesuburan 

sapi betina maka angka S/C rendah. Nilai S/C yang 

rendah sangat penting dalam arti ekonomis, baik dalam 

perkawinan alam maupun melalui IB. Nilai S/C dianggap 

tidak baik apabila melebihi angka 2,0 karena hal ini 

menunjukkan gambaran reproduksi yang tidak efisien 

dan akan merugikan secara ekonomis. Angka konsepsi 

dicari dengan menghitung persentase inseminasi yang 

berhasil menyebabkan kebuntingan. S/C berdasarkan 

inseminasi buatan yang dilakukan terhadap sapi perah 

hingga menyebabkan kebuntingan yang terjadi. Apabila 

S/C rendah, maka nilai kesuburan sapi betina semakin 

tinggi dan apabila nilai S/C tinggi, maka semakin rendah 

tingkat kesuburan sapi betina tersebut. Susilawati (2005), 

S/C dirumuskan dengan: 

 

 Sapi dara yang telah memasuki masa pubertas dan 

siap untuk kawin memerlukan 2 – 3 kali inseminasi 

hingga terjadi kebuntingan. Sedangkan sapi dewasa 

memerlukan 1 – 2 kali inseminasi sampai terjadi 

kebuntingan. Kasus penyakit reproduksi yang sering 

terjadi di lokasi penelitian merupakan faktor yang 
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menyebabkan adanya variasi nilai S/C pada masing-

masing paritas (Wahyudi, Susilawati dan Wahjuningsih, 

2013). Umumnya efisiensi reproduksi sapi perah dapat 

diketahui dengan adanya data dari angka-angka konsepsi 

yang rendah, S/C yang tinggi dan CI yang panjang. 

Ghazali (2013) menyatakan bahwa S/C memiliki 

hubungan terhadap BCS, pada kondisi tubuh tertentu 

dapat mempengaruhi nilai S/C. Kondisi tubuh yang kurus 

akan berdampak pada proses reproduksi yang tidak 

efisien. 

 

2.3.2 Calving Interval (CI) 

  Calving interval merupakan selang beranak sapi 

betina antara satu dengan kelahiran 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). Ajili, Rekik, Gara dan Bouraoui (2007), 

melaporkan bahwa jarak beranak sapi antara 300 hari 

sampai 900 hari. 

  Manajemen perkawinan yang tepat menjadi 

pilihan yang harus dilakukan guna mengantisipasi 

tingginya kawin berulang dan jarak beranak yang 

panjang. Semakin cepat terjadinya anestrus post partum 

maka akan semakin kecil angka kawin 
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perkebuntingannya, sehingga mempengaruhi jarak 

beranak menjadi lebih pendek (Aryogi, Rasyid dan 

Maryono, 2006). Siregar (2003) menyatakan bahwa 

untuk memperpendek jarak beranak pada sapi perah 

dapat dilakukan melalui dua cara yakni sapi perah induk 

harus dikawinkan 60 hari setelah beranak dan jumlah 

perkawinan (S/C) tidak lebih dari dua kali. Tetapi 

kenyataannya di lapang jarak beranak sapi perah yang 

dipelihara sebagian besar peternak masih relatif panjang 

yakni 418-453 hari. 

 

2.4 Faktor yang Mempengaruhi Reproduksi 

2.4.1 Pemberian Pakan 

  Kesuburan reproduksi ternak dipengaruhi oleh 

nutrisi yang diperoleh ternak. Nutrisi sangat berperan 

dalam siklus reproduksi. Kekurangan asupan nutrisi 

dapat 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 dan kinerja ternak yang 

buruk (Pradhan dan Nakagoshi, 2008). 

  Kebutuhan pakan sapi perah adalah 3% berat 

badan. Sapi perah yang sedang laktasi akan memerlukan 

protein yang lebih tinggi, hal ini dikarenakan sapi terus-

menerus mensekresikan protein dalam bentuk susu 

(Yusuf, 2010). Penambahan pakan berupa konsentrat dan 

hijauan akan meningkatkan konsumsi zat-zat gizi yang 
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berdampak terhadap peningkatan kemampuan 

berproduksi susu. Pemberian pakan berkualiatas akan 

meningkatkan bobot badan hidup sapi secara signifikan, 

meningkatkan efisiensi penggunaan pakan berkualitas 

rendah, meningkatkan angka kebuntingan, 

memperpendek jarak beranak (Winugroho dan 

Widiawati, 2004). Nilai kandungan nutrisi rumput gajah 

BK; 17,21%, PK; 8,86% dan TDN; 46% (Andrianto, 

2010). Kandungan nutrisi pucuk tebu adalah BK; 

22,23%, PK; 4,96% dan TDN;66%. Kandungan nutrisi 

ampas tahu adalah BK; 74%, PK; 19,45% dan TDN; 76% 

(Widodo, 2012). 

  Pemberian ransum dengan kualitas yang baik 

dapat meningkatkan kejelasan penampilan estrus. 

Kekurangan pakan akan menyebabkan kondisi tubuh 

induk kurus dan produksi susu menjadi berkurang. Sapi 

dengan pakan yang kualitas dan kuantitasnya kurang, 

waktu birahinya akan menjadi lebih pendek, sehingga 

peternak memegang peranan penting dalam keberhasilan 

reproduksi ternak dalam manajemen pemeliharaan, 

perkandangan, kualitas dan kuantitas pakan yang 

diberikan, pengendalian penyakit dan sistem perkawinan 

yang dilakukan (Jainudeen dan Hafez, 2008). 

  Tatalaksana pemberian pakan mempunyai peran 

penting dalam meningkatkan kemampuan berproduksi 

susu sapi perah induk yang dipelihara oleh peternak. 

Perbaikan tatalaksana yang paling memungkinkan adalah 

tata laksana pemberian pakan berupa frekuensi 
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pemberiannya. Pada umumnya peternak sapi perah di 

Indonesia memberikan pakan kepada sapi perahnya 

hanya dua kali dalam sehari, padahal beberapa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi 

pemberian pakan dapat meningkatkan kemampuan 

berproduksi susu sapi perah (Siregar, 2001). 

2.4.2 Nilai Kondisi Tubuh 

  Nilai kondisi tubuh merupakan penilaian secara 

penglihatan terhadap keadaan perototan (muscle) dan 

lemak (fat) yang menutupi kerangka tubuh sapi. Nilai 

kondisi tubuh akan mempengaruhi produksi susu dan 

penampilan reproduksi dari sapi perah betina. Ternak 

dengan nilai kondisi tubuh kurus menunjukkan estrus 

yang baik namun tidak disertai lonjakan LH sehingga 

tidak terjadi ovulasi (Suharto, Junaidi, Kusumawati dan 

Widayati, 2008). Taylor and Field (2004) menyatakan 

bahwa setelah beranak, sapi perah akan mengalami 

kesulitan menyediakan nutrisi untuk produksi susu 

karena konsumsi pakan terbatas, sehingga cadangan 

lemak tubuh digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 

  Produksi susu berkaitan erat dengan kondisi 

tubuh, untuk menilai kondisi tubuh dapat menggunakan 

sistem BCS (Sukandar, Purwanto dan Anggraeni, 2008). 

Diagram sistem BCS menggunakan angka skala 1-5 (1 = 

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

kondisi  yang baik untuk bibit adalah 2-4 yaitu dalam 

kondisi berat badan yang sedang. Ternak yang terlalu 



22 
 

gemuk atau terlalu kurus umumnya akan kesulitan dalam 

bereproduksi (Susilawati, 2011). 

2.4.3 Periode Laktasi 

  Days open yang disarankan adalah 90 hari, hal ini 

bertujuan untuk menjaga agar masa laktasi berjalan 305 

hari. Masa laktasi dapat diperpanjang dengan tujuan 

mendapatkan produksi susu yang tinggi, akan tetapi total 

produksi susu selama hidup produktif sapi induk akan 

berkurang, dikarenakan penambahan produksi susu 

relatif rendah selama akhir laktasi. Periode laktasi sedikit 

pengaruhnya terhadap masa kosong dari sapi. Periode 

laktasi berpengaruh pada masa kosong sapi, pada periode 

laktasi pertama masa kosong biasanya lebih singkat 

(Anggraeni, Fitriyanti, Atabarry, Sumantri dan Komal, 

2010). 

2.4.4 Iklim 

  Lingkungan seperti suhu udara dan kelembaban 

berpengaruh pada aktivitas reproduksi. Suhu lingkungan 

yang tinggi terutama pada musim kemarau mengurangi 

lama periode birahi. Aktivitas birahi tidak memberikan 

sumbangan yang nyata terhadap fertilitas (Hadi dan 

Ilham, 2002). 

  Sapi bangsa FH yang didatangkan dari negara-

negara Eropa yang memiliki iklim sedang (temperate) 

dengan kisaran suhu termonetral rendah (13-25 °C), 

iklim tersebut menyebabkan sapi perah FH sangat peka 

terhadap perubahan suhu tinggi. Sapi FH yang 
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ditempatkan pada lokasi yang memiliki suhu tinggi, 

maka sapi-sapi tersebut akan mengalami cekaman panas 

terus-menerus yang nantinya akan berakibat pada 

produktivitas ternak (Yani dan Purwanto, 2006). Suhu 

dan kelembaban kandang dipengaruhi oleh kecepatan 

udara, radiasi dan kepadatan ternak (Berman, 2005). 

  Ada empat unsur iklim mikro yang dapat 

mempengaruhi produktiitas ternak secara langsung yaitu: 

suhu, kelembaban udara, radiasi dan kecepatan angin. 

Interaksi keempat unsur iklim mikro tersebut dapat 

menghasilkan suatu indeks dengan pengaruh yang 

berbeda terhadap ternak. Suhu dan kelembaban udara 

merupakan dua faktor iklim penting yang mempengaruhi 

produktivitas sapi perah, karena dapat menyebabkan 

perubahan keseimbangan panas dalam tuubuh ternak, 

keseimbanngan air, keseimbangan energi, dan 

keseimbangan tingkah laku ternak (Yani dan Purwanto, 

2006). 

 Pszczola, Aguilar dan Misztal (2009) menyatakan 

bahwa sapi FH di Amerika Serikat mempunyai masa 

kosong terpanjang pada musim semi dan terpendek pada 

musim gugur. Variasi suhu yang tinggi dengan 

kombinasi kelembaban mempengaruhi masa kosong dan 

kesuburan karena menimbulkan kelainan fisiologis, 

sistem pencernaan, dan hormon di dalam darah. 
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2.4.5 Ketrampilan Inseminator 

Kesuburan betina merupakan tanggung jawab 

peternak dibantu oleh dokter hewan yang bertugas 

memonitor kesehatan sapi induk dan pelaksanaan IB 

merupakan tanggung jawab inseminator. Beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan IB 

adalah kualitas semen, ketrampilan inseminator, 

manajemen pemeliharaan ternak, fisiologi ternak dan 

pakan, tingkat keberhasilan tersebut dapat diketahui 

berdasarkan hasil evaluasi data S/C, CR dan NRR, 

semakin rendah data tersebut semakin efisien 

reproduksi sapi. Tinggi rendahnya angka S/C salah 

satunya disebabkan oleh ketepatan deteksi estrus, 

ketrampilan inseminator, kondisi ternak saat di IB 

dan kualitas semen, jika kualitas semen rendah tidak 

dapat membuahi dan terjadi kegagalan IB (Fanani, 

dkk., 2013).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di Peternakan sapi 

perah milik CV. Milkindo Berka Abadi, Tegalsari, 

Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi 

Jawa Timur pada bulan Desember 2014 sampai Januari 

2015.  

 

3.2 Materi Penelitian  

  Materi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sapi perah betina PFH sejumlah 82 ekor yang 

diambil secara purposive sampling yang terdapat di CV. 

Milkindo Berka Abadi Kecamatan Kepanjen Kabupaten 

Malang. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah survei dengan pengumpulan data primer dan 

sekunder. Pengambilan data pimer dilakukan dengan 

cara pengamatan dan wawancara langsung dengan 

manager, petugas Inseminator dan karyawan 

perusahaan, sedangkan data sekunder diperoleh dari 

data rekording perusahaan dan dari data catatan petugas 

Inseminator di peternakan sapi perah CV. Milkindo 

Berka Abadi Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.  
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Penentuan lokasi dan sampel penelitian ternak 

secara purposive sampling yaitu pemilihan subyek 

didasarkan atas ciri atau sifat-sifat tertentu yang sudah 

diketahui sebelumnya serta mengacu pada pengambilan 

sampel dengan sengaja. Penentuan lokasi penelitian 

yaitu CV. Milkindo Berka Abadi, Kecamatan Kepanjen, 

Kabupaten Malang, dengan sistem perkawinan sapi 

perah sudah menggunakan IB dan sudah memiliki 

catatan reproduksi (kartu akseptor IB) yang lengkap. 

Penentuan sampel berdasarkan kepemilikan induk sapi 

perah yang tidak mengalami gangguan reproduksi. 

Penilaian BCS menggunakan ilustrasi penilaian BCS 

menurut Pammusureng (2009) dapat dilihat pada 

Gambar 2 dan penilaian BCS ini dilakukan oleh petugas 

inseminator dan peneliti. 
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Gambar 2. Ilustrasi Penilaian BCS  

(Pammusureng, 2009) 

Keterangan: 

1) 1 (sangat kurus) 

Otot-otot tampak cekung, tidak ada jaringan lemak 

yang dapat diraba tetapi hanya kulit yang dapat 

dilipat dan digerakkan dengan bebas. Area sekitar 

anus sedikit cekung dan vulva sedikit menonjol. 

2) 2 (kurus) 

Semua tulang dapat diraba dengan mudah, otot-otot 

cekung dan terdapat sedikit jaringan lemak. Area di 

sekitar anus tertutup tapi tidak ada deposit lemak. 
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3) 3 (sedang) 

Semua tulang dapat diraba tetapi dilapisi dengan 

baik oleh jaringan lemak. 

4) 4 (gemuk) 

Ada timbunan jaringan lemak di bawah kulit. Pelvis 

dapat diraba dengan tekanan yang keras. 

5) 5 (sangat gemuk) 

Ada timbunan jaringan lemak di bawah kulit. Pada 

daerah pelvis tidak dapat diraba walaupun dengan 

tekanan yang keras. Penumpukan punggung, 

panggul tampak berisi dan leher bulat. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini 

meliputi : 

a. Variabel bebas  : Body Condition Score 

b. Variabel tak bebas : Service per Conception  

dan Calving Interval 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi dan disusun dalam 

tabel, kemudian dihitung presentase atau rata-rata dan 

simpangan bakunya (standar deviasi). Untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh antara BCS 

dengan efisiensi reproduksi (S/C dan CI) digunakan 

analisa regresi linear sederhana dan analisa korelasi 

dengan bantuan program software SPSS 16.0. Analisa 
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korelasi menggunakan rumus koefisien korelasi sebagai 

berikut: 

 

 Uji sidik ragam regresi dilakukan untuk 

mengetahui tingkat signifikasi BCS dengan angka 

kawin per kebuntingan dan jarak beranak, adapun 

rumus yang digunakan untuk menghitung F hitung 

adalah sebagai berikut: 

JK Regresi =  

JK Total        =  

JK Galat = JK Total – JK Regresi 
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Tabel 1. Sidik ragam  

 

SK 

 

 

Db 

 

JK 

 

KT 

 

Fhitung 

Ftabel 

0,05 0,01 

Regresi 1 JKR KTR = 

JKR/1 

 

 

  

Galat n-1 JKG KTG = 

JKG/(n-2) 

   

Total n-

1JKT 

     

 

Keterangan: 

SK : Sumber Keragaman 

Db : Derajat Bebas 

JK : Jumlah Kuadrat 

KT : Kuadrat Tengah 

F hit : F hitung 

F tab : F tabel 

 

 Koefisien determinasi adalah suatu alat utama 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antara 

variabel X dan Y. Koefisien determinasi dirumuskan 

sebagai berikut: 

R² =  

 Sugiyono (2011) menyatakan bahwa manfaat dari 

hasil analisis regresi adalah untuk membuat keputusan 

naik dan menurunnya variabel terikat dapat dilakukan 
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melalui peningkatan variabel bebas atau tidak. Tujuan 

utama dalam penggunaan analisis tersebut adalah untuk 

memperkirakan tingkat keeratan hubungan dari satu 

variabel dengan variabel lain yang diketahui melalui 

persamaan garis regresinya. Persamaan umum bentuk 

keeratan dan hubungan antara dua variabel di atas 

adalah sebagai berikut: 

Ý = a+bX 

Keterangan: 

X = BCS sapi perah 

Ý = Efisiensi reproduksi (S/C atau CI) 

a = Intersep (konstanta) 

b = Koefisien regresi 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Body Condition Score adalah nilai kondisi tubuh 

yang didasarkan pada estimasi visual timbunan 

lemak tubuh di bawah kulit sekitar pangkal ekor, 

tulang punggung, tulang rusuk dan pinggul 

kemudian dibandingkan dengan gambar. 

2. Service per Conception adalah angka yang 

menunjukkan jumlah inseminasi yang digunakan 

untuk menghasilkan suatu kebuntingan. 

3. Calving Interval adalah selang beranak sapi betina 

antara satu dengan kelahiran berikutnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Malang 

merupakan sebuah kawasan yang terletak pada bagian 

tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur. Posisi 

koordinat Kabupaten Malang ditinjau dari posisi 

koordinat Bujur dan Lintang berada pada posisi 12° 17’ 

10,9” - 112° 57’ 0,0” BT dan 70° 44’ 55,11” - 8° 26’ 

34,45” LS dan luas wilayah sekitar 3.238,26 km². 

Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah 

dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan 

dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-

500 m di atas permukaan laut (dpl) yang terletak di 

bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Kecamatan 

Kepanjen luasnya 355,55 km² dengan curah rataan adalah 

2300 mm/tahun dan mempunyai suhu rata-rata 26°C - 

28°C (Anonimous, 2002). Kecamatan Kepanjen berada 

pada ketinggian rata-rata 350 m di atas permukaan laut 

dan diapit oleh 3 gunung, yaitu gunung Kawi, gunung 

Semeru, dan pegunungan Malang selatan, serta memiliki 

suhu berkisar 23°-32°C. Suhu berada pada kisaran 22°-

28°C pada saat hujan sedang, sedangkan pada musim 

kemarau suhu maksimum mencapai 32°C. Kelembaban 

udara rata-rata 75-98% serta curah hujan atau sebaran 

hujan perhari selama musim hujan mencapai 20-50 mm 

(BMKG, 2012). 
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 Perusahaan peternakan sapi perah CV. Milkindo 

Berka Abadi merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang peternakan sapi perah di Jawa Timur 

tepatnya terletak di Jalan Kolonel Kasno no. 77, Desa 

Tegalsari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. 

Perusahaan ini mengutamakan produk berupa susu untuk 

selanjutnya dikirimkan ke perusahaan susu Nestle. CV. 

Milkindo Berka Abadi ini memiliki ± 250 ekor sapi 

perah, luas perusahaan ± 3 Ha. Letak geografis CV. 

Milkindo Berka Abadi Desa Tegalsari Kecamatan 

Kepanjen Kabupaten Malang beserta batasan wilayah 

dapat dilihat pada Lampiran 1. Letak geografis CV. 

Milkindo Berka Abadi sudah sesuai untuk pemeliharaan 

ternak sapi perah. Kadzere, Murphy, Silanikove dan 

Maltz (2012) menyatakan bahwa suhu dan kelembaban 

udara berpengaruh terhadap penampilan hidup dan 

produksi ternak, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya 

cekaman atau stres panas pada tubuh ternak. Tjatur dan 

Ihsan (2011) menyatakan bahwa pengaruh suhu dan 

kelembaban di daerah dataran tinggi dan rendah atau THI 

(Temperature Humidity Index) dapat mempengaruhi 

kenyamanan dari ternak atau cekaman yang dialami 

tubuh ternak. Hasil penelitiannya di dataran rendah rata-

rata 25,57 ± 3,12°C suhu dan rata-rata kelembaban pada 

83,26 ± 1,64% dengan rata-rata THI 76,71 ± 4,94, 

sedangkan pada dataran tinggi rata-rata 21,36 ± 2,47°C 

dan rata-rata kelembaban 87,05 ± 1,89% dengan THI 

69,48 ± 3,99, kesimpulan ini bahwa dataran tinggi 
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memiliki pengaruh efisiensi reproduksi yang baik 

dibandingkan dengan dataran rendah. 

 Sapi perah yang dipelihara di lokasi penelitian 

sebagian besar diberikan pakan hijauan berupa rumput 

gajah yang didapat dari lahan sendiri seluas ± 7 Ha yang 

berada di daerah pertanian. Pakan yang diberikan terdiri 

dari hijauan dan pakan konsentrat terdiri dari pollard, 

bungkil kedelai, DDGS, bungkil kopra, bekatul, tetes dan 

mineral. Pemberian pakan hijauan diberikan setelah 

pakan konsentrat, sebanyak 2 kali dalam sehari yaitu pagi 

hari pada pukul 09.00 WIB dan sore hari pada pukul 

15.30 WIB. Sodiq dan Abidin (2007) menyatakan bahwa 

pakan ternak perah secara umum terbagi atas dua 

kategori yaitu hijauan dan konsentrat. Hijauan yang biasa 

diberikan biasanya yang bersifat bulky, tinggi serat dan 

relatif rendah kandungan energinya, seperti rumput 

pastura, hay, silase, daun-daunan dan hijauan lainnya, 

sedangkan konsentrat dapat tersusun dari jagung, gandum 

dan bahan lainnya yang merupakan sumber protein atau 

energi, tetapi rendah serat kasar. Air minum diberikan 

secara ad libitum. Pemberian pakan bertujuan untuk 

menjaga kesehatan ternak, pemberian pakan harus 

seimbang antara hijauan dan konsentrat yang diberikan 

serta memenuhi kebutuhan gizi untuk hidup pokok 

ataupun produksi susu. Rata-rata bobot badan sapi perah 

di lokasi penelitian ±450 kg. Hasil perhitungan konsumsi 

nutrisi pakan sapi perah di lokasi penelitian terdapat pada 
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Lampiran 2, dengan konsumsi BK, PK dan TDN sapi 

perah di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Konsumsi BK, PK dan TDN di CV. Milkindo  

Berka Abadi 

 

Jenis Pakan 

  Konsumsi Nutrisi Pakan 

(kg) 

 

BK PK TDN 

Hijauan 6,03 0,54 3,07 

Konsentrat 4,37 1,01 3,17 

Total Konsumsi 10,4 1,6 6,24 

 

Pada Tabel 2 dapat dihitung konsumsi BK, PK 

dan TDN sapi perah di lokasi penelitian yaitu konsumsi 

BK, PK dan TDN hijauan yaitu sebesar 6,03; 0,54; 3,07 

kg/ekor/hari sedangkan konsumsi BK, PK dan TDN 

konsentrat yaitu sebesar 4,37; 1,01; 3,17 kg/ekor/hari 

dengan total konsumsi BK, PK dan TDN sebesar 10,4; 

1,6 dan 6,24 kg/ekor/hari. Bekti (2010) menyatakan 

bahwa kebutuhan ternak sapi perah dengan bobot badan 

450 kg sudah terpenuhi dengan konsumsi BK, PK dan 

TDN hijauan yaitu 6,75; 0,562; 3,729 kg/ekor/hari dan 

konsumsi BK, PK dan TDN konsentrat yaitu 4,5; 0,907; 

3,661 kg/ekor/hari. Perbandingan konsumsi pakan antara 

literatur Bekti (2010) dan di lokasi penelitian terlihat 

bahwa terjadi defisiensi konsumsi pakan. Kebutuhan sapi 

perah bergantung pada produksi susu, keadaan tubuh dan 

kondisi lingkungan.  
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Pakan yang dikonsumsi akan tercermin pada BCS 

ternak karena BCS merupakan visualisasi dari 

manajemen pakan. MzKenzi (2008) menyatakan bahwa 

pakan yang dikonsumsi apabila kurang, maka BCS akan 

rendah. Skala BCS 1-5 digunakan untuk mengevaluasi 

dan mengidentifikasi pengaruh BCS terhadap performan 

sapi perah. BCS yang rendah akan mengakibatkan 

produksi susu rendah, interval kawin yang panjang dan 

kesulitan dalam melahirkan, sedangkan BCS yang tinggi, 

produksi susu tinggi, interval kawin cepat tetapi dapat 

meningkatkan kesulitan melahirkan dan gangguan 

metabolisme seperti pregnancy toxemia dan milk fever. 

 

4.2 Hubungan Body Condition Score dengan Service  

per Conception 

 BCS sangat penting dalam menunjang sistem 

reproduksi. Ternak yang kondisi tubuhnya sangat kurus 

memiliki cadangan lemak yang kurang yang dapat 

mengakibatkan rendahnya tingkat reproduksi sapi. BCS 

sapi PFH di lokasi penelitian dikelompokkan berdasarkan 

nilai BCS yang menggunakan skala 1-5 namun yang 

didapat di lokasi nilai BCS 1 - 4 (ada empat kelompok 

BCS, yaitu 1, 2, 3 dan 4) maka hasil pengamatan BCS, 

S/C dan CI pada Lampiran 3. Rataan Service per 

Conception pada kelompok BCS selama penelitian 

terdapat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Service per Conception pada berbagai kelompok  

BCS 

    

 

BCS   

      1 2        3 4 

  (n = 3) (n = 23)   (n = 53) (n = 3) 

S/C 

 

   5±1 3,83±2,10 

 

3,45±2,03 2±1 

(kali)         

 

Pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa sapi yang 

mempunyai BCS 1 sebanyak 3 ekor dengan rata-rata nilai 

S/C 5 kali, sedangkan yang terbanyak yaitu sapi yang 

yang mempunyai BCS 2 dan 3. BCS 2 sebanyak 23 ekor 

dengan rata-rata nilai S/C 3,83 kali dan BCS 3 sebanyak 

53 ekor dengan rata-rata nilai S/C 3,45 kali. BCS 4 

sebanyak 3 ekor yang mempunyai rata-rata nilai S/C 

sebanyak 2 kali. Masing-masing kelompok BCS 

memiliki nilai S/C yang berbeda. Berdasarkan Tabel 3 

diketahui semakin tinggi BCS sapi perah maka nilai S/C 

akan semakin rendah. 

Persamaan regresi hubungan BCS (X) dengan 

S/C (Y) yaitu Y=5,31-0,65X artinya dengan 

bertambahnya BCS sebesar 1 poin maka nilai S/C akan 

mengalami penurunan sebesar 0,65%. Tetapi hal ini tidak 

mempengaruhi efisiensi S/C nya karena nilai koefisien 

korelasinya (r) sebesar 0,19 yang artinya BCS memiliki 

keeratan yang sangat rendah dengan S/C. Menurut 

Sugiyono (2006) bahwa nilai korelasi 0,00 – 0,199 

memiliki korelasi yang sangat rendah. Nilai koefisien 



38 
 

determinasinya (R²) sebesar 3,8% artinya nilai tersebut 

menunjukkan bahwa BCS memberikan kontribusi hanya 

sebesar 3,8% terhadap nilai S/C dan 96,2% dipengaruhi 

oleh faktor lain. Hasil analisis statistik diperlihatkan pada 

Lampiran 4. Hasil analisis menunjukkan bahwa Body 

Condition Score tidak memiliki hubungan yang 

signifikan dengan service per conception, (P>0,05). 

Apabila dipetakan dalam grafik maka hubungan antara 

BCS dengan S/C dalam perhitungan regresi dan koefisien 

determinasi terdapat pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Grafik Hubungan BCS dengan S/C 
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Sulistyowati, dkk. (2009) menyatakan bahwa 

standart nilai S/C pada ternak sapi perah di Indonesia 

yang pada umumnya 1,72-3,13 kali dan menurut 

Jainudeen and Hafez (2008) rata-rata nilai S/C yang baik 

adalah 1,6-2,0. Semen yang digunakan oleh petugas 

inseminator di lokasi penelitian yaitu semen untuk bibit 

sapi PFH yang berasal dari BBIB Singosari. Deteksi 

berahi yang dilakukan inseminator hanya satu kali dalam 

sehari, hal ini dikarenakan petugas inseminator hanya 

satu orang dan jumlah sapi di lokasi penelitian tergolong 

banyak sehingga tidak memungkinkan untuk 

memaksimalkan deteksi berahi pada masing-masing 

ternak. Nilai S/C di CV. Milkindo Berka Abadi masih 

kurang baik dibandingkan dengan nilai standart S/C (1-2 

kali). Tingginya nilai S/C menunjukkan semakin rendah 

tingkat kesuburan atau efisiensi reproduksi dari induk 

tersebut. Royal, et. al (2000) menyatakan bahwa salah 

satu faktor yang menyebabkan kegagalan kebuntingan 

saat proses IB adalah abnormalitas siklus berahi dan 

ovulasi sehingga sulit dideteksi. Kegagalan konsepsi 

disebabkan karena disfungsi beberapa organ reproduksi 

seperti hypotalamus, kelenjar pituitary, ovarium, uterus 

maupun konsepsi yang tidak berkembang dengan baik. 

Sulistyowati, dkk. (2009) menyatakan bahwa ternak yang 

memiliki nilai S/C sangat tinggi biasanya ternak tersebut 

memiliki tingkat kesuburan yang rendah sehingga 

kebanyakan mengalami gangguan reproduksi. Nilai S/C 

dalam penelitian ini masih tergolong tinggi. 
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Faktor lain yang mempengaruhi tingginya nilai 

S/C yaitu: (1) kualitas semen di tingkat peternak 

menurun, (2) Kondisi resipien yang tidak baik karena 

faktor genetik atau faktor fisiologis dan kurang pakan 

(BCS), (3) keterampilan inseminator yang perlu 

ditingkatkan (Ihsan, 2010). Wahyudi, dkk. (2012) 

menyatakan bahwa tingkat kesuburan dari ternak juga 

dipengaruhi oleh umur dari ternak tersebut, semakin tua 

umur induk maka reproduksi semakin baik dibandingkan 

dengan induk muda. Sapi yang sudah pubertas telah 

mempunyai folikel yang disertai dengan pelepasan 

hormon salah satunya hormon estrogen, hormon ini yang 

menyebabkan terjadinya berahi yang disertai dengan 

pelepasan ovum yang disebut dengan ovulasi, ovum akan 

masuk dalam oviduk (Muljana, 2005). Proses ovulasi 

pertama setelah beranak menandakan sempurnanya 

perkembangan folikel di ovarium yang menentukan 

fertilitas selanjutnya, dan perlu adanya proses perbaikan 

fisiologis agar induk dapat kembali memulai siklus estrus 

pospartus (Pryce, Royal, Garnsworthy and Mao, 2004).  

4.3 Hubungan Body Condition Score dengan Calving  

Interval 

Jarak beranak atau calving interval merupakan suatu 

kurun waktu yang sangat penting bagi peternak karena 

berkaitan dengan kesinambungan produksi pedet. Pada 

penelitian ini jarak beranak sapi PFH satu dengan sapi 
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PFH yang lain memiliki keragaman pada masing-masing 

kelompok BCS yang bisa dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Calving interval pada berbagai kelompok BCS 

      BCS   

  1 2 3 4 

  (n = 3) (n = 23) (n = 53) (n = 3) 

CI 

 

619± 

149,92 

 

543± 

176,16 

465,81± 

114,35 

 

368,67± 

48,79 

(hari)         

 

Pada Tabel 4 memperlihatkan bahwa sapi yang 

mempunyai BCS 1 sebanyak 3 ekor dengan rata-rata nilai 

CI 619 hari, sedangkan yang terbanyak yaitu sapi yang 

yang mempunyai BCS 2 dan 3. BCS 2 sebanyak 23 ekor 

dengan rata-rata nilai CI 543 hari dan BCS 3 sebanyak 53 

ekor dengan rata-rata nilai CI 465,81 hari. BCS 4 

sebanyak 3 ekor yang mempunyai rata-rata nilai CI 

sebanyak 368,67 hari. Masing-masing kelompok BCS 

memiliki nilai CI yang berbeda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa BCS dengan nilai 1 memiliki nilai 

jarak beranak (619 hari) yang paling lama diantara tiga 

kelompok BCS lainnya. Artinya dengan BCS yang tinggi 

yaitu dengan nilai 4 jarak beranak akan semakin pendek. 

Berdasarkan Tabel 4 diketahui semakin tinggi BCS sapi 

perah maka nilai CI akan semakin menurun. 
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 Persamaan regresi hubungan BCS (X) dengan CI 

(Y) yaitu Y=703,2-79,64X artinya dengan bertambahnya 

BCS 1 poin maka nilai CI akan mengalami penurunan 

sebesar 79,6 (80 hari). Nilai keeratan atau koefisien 

korelasi (r) sebesar 0,34 (rendah) artinya BCS memiliki 

keeratan yang rendah dengan CI. Menurut Sugiyono 

(2006) bahwa nilai korelasi 0,20 – 0,399 memiliki 

korelasi yang rendah. Nilai koefisien determinasinya (R²) 

sebesar 11,8% artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa 

BCS memberikan kontribusi 11,8% terhadap nilai CI dan 

88,2% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil analisis 

statistik diperlihatkan pada Lampiran 4. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa Body Condition Score memiliki 

hubungan yang signifikan dengan calving interval, 

(P<0,05). Apabila dipetakan dalam grafik maka 

hubungan antara BCS dengan CI dalam perhitungan 

regresi dan koefisien determinasi terdapat pada Gambar 

4. 
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Gambar 4. Grafik Hubungan BCS dengan CI 

Keragaman CI dipengaruhi faktor lain selain 

BCS, seperti kesalahan deteksi berahi akan menyebabkan 

jarak beranak semakin lama atau semakin bertambah 

panjang. Hardjopranjoto (2005) menyatakan bahwa 

untuk mendapatkan efisiensi reproduksi yang baik pada 

sapi perah apabila jarak antar kelahiran tidak melebihi 

dari 365 hari. Nilai CI di CV. Milkindo Berka Abadi 

masih kurang baik dibandingkan dengan standart nilai CI 

(365 hari atau 1 tahun). Semakin panjang nilai CI 

menunjukkan bahwa semakin rendahnya efisiensi 

reproduksi dari induk tersebut. Faktor yang 

mengakibatkan panjangnya CI di lokasi penelitian adalah 
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rata-rata nilai S/C yang tinggi. Semakin tinggi nilai S/C 

maka semakin lama selang beranak antara satu dengan 

yang kedua. Moran (2005) menyatakan bahwa nilai S/C 

yang tinggi akan menyebabkan CI yang terlalu panjang. 

Tingginya nilai CI dipengaruhi karena lamanya nilai DO, 

panjangnya nilai DO disebabkan oleh fertilitas dari 

fisiologi induk mengenai masa pubertas dan pemulihan 

organ reproduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

dari CI menurut Susilawati dan Affandy (2004), yang 

menyatakan bahwa apabila terdapat jarak beranak yang 

panjang sebagian besar karena DO (Days Open) yang 

panjang. Hal ini disebabkan (1) anaknya tidak disapih 

sehingga munculnya berahi pertama post partum menjadi 

lama; (2) peternak mengawinkan induknya setelah 

beranak dalam jangka waktu yang lama sehingga lama 

kosongnya menjadi panjang; (3) tingginya kegagalan 

inseminasi buatan sehingga S/C nya menjadi tinggi. 

 Saputro (2014) menyatakan bahwa sapi dengan 

BCS 2,6-3,0 memiliki nilai tampilan reproduksi yang 

lebih bagus dari sapi dengan BCS 2,0-2,5. BCS 3 

termasuk tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Hal 

ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan 

reproduksi. Hakekatnya kebutuhan hidup pokok adalah 

kebutuhan sejumlah minimal nutrien untuk menjaga 

keseimbangan dan  mempertahankan kondisi tubuh 

ternak. Kebutuhan tersebut digunakan untuk bernafas, 

bergerak dan pencernaan makanan. Kebutuhan untuk 

reproduksi, yaitu kebutuhan sejumlah nutrien yang 
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diperlukan ternak sapi untuk proses reproduksi, misalnya 

kebuntingan. 

 Faktor lain yang mempengaruhi CI adalah pakan. 

Konsumsi pakan yang diberikan di lokasi penelitian 

berdasarkan BK, PK dan TDN dapat dilihat pada Tabel 2. 

Hasil konsumsi BK, PK dan TDN hijauan yaitu sebesar 

6,03; 0,54; 3,07 kg/ekor/hari sedangkan konsumsi BK, 

PK dan TDN konsentrat yaitu sebesar 4,37; 1,01; 3,17 

kg/ekor/hari dengan total konsumsi BK, PK dan TDN 

sebesar 10,4; 1,6 dan 6,24 kg/ekor/hari. Bekti (2010) 

menyatakan bahwa kebutuhan ternak sapi perah dengan 

bobot badan 450 kg, produksi susu 13 kg dan kadar 

lemak 3,5% dengan konsumsi BK, PK dan TDN hijauan 

yaitu 6,75; 0,562; 3,729 kg/ekor/hari dan konsumsi BK, 

PK dan TDN konsentrat yaitu 4,5; 0,907; 3,661 

kg/ekor/hari, jadi di lokasi penelitian terjadi defisiensi 

konsumsi pakan.  

Kebutuhan nutrisi yang seimbang sangat penting 

untuk kelangsungan reproduksi sapi. Lazimnya, apabila 

terjadi defisiensi nutrisi pakan pada ternak, maka secara 

otomatis ternak tersebut akan mengalami gangguan pada 

produksi maupun reproduksinya. Bearden and Fuquay 

(1984) menyatakan bahwa kurangnya kebutuhan energi 

menyebabkan adanya Negative Energy Balance (NEB) 

sehingga menyebabkan nilai kondisi tubuh atau BCS 

rendah berdampak pada gangguan reproduksi dan 

performa reproduksi yang buruk. Apabila terjadi negative 

energy balance maka asupan glukosa untuk energi tidak 
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ada, sehingga yang terjadi adalah menurunnya fungsi 

GnRH sebagai penstimulus anterior pitiutary. Jika GnRH 

terganggu, maka gangguan reproduksipun akan terjadi. 

Hal ini dapat menyebabkan late estrus, calving interval 

yang tinggi, repeat breeding (menyebabkan S/C tinggi), 

serta conception rate yang rendah. Pradhan and 

Nakagoshi (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. Tjatur dan 

Ihsan (2011) menyatakan bahwa penurunan konsumsi 

pakan yang berkaitan dengan DMI dapat mempengaruhi 

penampilan kinerja reproduksi ternak sapi perah yaitu 

terjadi keseimbangan energi negatif yang mengakibatkan 

penurunan sekresi hormon GnRH dan LH yang 

berdampak pada rendahnya konsentrasi hormon estrogen, 

sehingga mengakibatkan ekspresi estrus berkurang, maka 

akan mengurangi efisiensi deteksi estrus. Efisiensi 

reproduksi di lokasi penelitian tergolong rendah hal ini 

salah satunya disebabkan oleh pakan. Sapi perah di lokasi 

penelitian pada tahun 2010-2012 pernah diberikan 

campuran pakan berupa ampas bir dan pemberian ampas 

bir tersebut dihentikan pada tahun 2013 awal. Hal ini 

yang menyebabkan sulitnya tingkat kebuntingan sapi 

perah dan selama dua sampai tiga tahun (2013-2015) 

pemberian ampas bir tersebut masih ada efeknya 

terhadap efisiensi  reproduksi sapi perah di lokasi 
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penelitian. Hartini (2008) menyatakan bahwa ampas bir 

merupakan limbah industri pembuatan bir yang 

menggunakan barley dan bahan lain berkadar maltosa 

tinggi sebagai bahan utama. Ampas bir yang disimpan 

dalam wadah tertutup akan mengalami proses fermentasi 

secara alami karena mengandung bakteri pembentuk 

asam laktat Lactobacillus, Bifidobacterium. Produk 

fermentasi bakteri asam laktat bersifat tidak beracun dan 

menimbulkan bau harum. Dengan adanya proses 

fermentasi dapat meningkatkan kandungan protein dan 

daya cerna. Ampas bir mengandung BK 18,89 %, PK 

19,31%, SK 19,48%, dan TDN 69,89%. Nuryadi dan 

Wahjuningsih (2011) menyatakan bahwa nutrisi pakan 

sebelum dan sesudah beranak akan mempengaruhi siklus 

berahi berikutnya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. BCS tidak memiliki hubungan yang nyata dengan 

S/C artinya jika BCS mengalami kenaikan atau 

penurunan maka tidak berpengaruh terhadap nilai 

S/C. 

2. BCS memiliki hubungan yang nyata dan rendah 

dengan CI artinya jika BCS mengalami kenaikan 

maka akan memperpendek nilai CI, tetapi 

perubahan BCS tidak begitu berpengaruh 

terhadap nilai CI karena hubungannya rendah. 

 

5.2 Saran 

1. Pentingnya mengevaluasi BCS secara rutin yaitu 

pada saat akan dikawinkan, saat pemeriksaan 

kebutingan, melahirkan, setelah melahirkan, akhir 

laktasi dan pada saat pengeringan untuk 

mengetahui kondisi nutrisi dan cadangan energi 

pada tubuh ternak serta dapat menentukan 

manajemen pakan yang tepat bagi kebutuhan 

ternak.  

 



49 
 

2. Diharapkan memperhatikan manajemen 

pemeliharaan seperti pakan, deteksi berahi yang 

tepat dan pemilihan bibit yang baik yaitu 

dilengkapi dengan hasil recording untuk 

meningkatkan efisiensi reproduksi pada induk 

sapi perah. 

3. Bagi CV. Milkindo Berka Abadi ternak yang 

sudah pernah mengalami gangguan reproduksi 

sebaiknya segera di jual agar lebih efisien dan 

perlu adanya inseminator yang bekerja tetap agar 

saat estrus segera dapat di IB. 

4. Bagi pihak Peneliti selanjutnya perlu adanya 

penelitian mengenai kualitas semen, pakan, 

kesehatan fisiologis ternak dan ketrampilan 

inseminator sehingga dapat diketahui lebih jelas 

penyebab rendahnya efisiensi reproduksi sapi 

perah induk di CV. Milkindo Berka Abadi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Letak Geografis CV. Milkindo Berka  

Abadi 

 
Lokasi CV. Milkindo Berka Abadi terletak di Desa 

Tegalsari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dari 

Google Earth 

 

Batasan – batasan Wilayah CV. Milkindo Berka Abadi: 

 Sebelah Utara  : Kota Kepanjen 

 Sebelah Timur  : Kecamatan Gondanglegi 

 Sebelah Barat  : Desa Jonggodo 

 Sebelah Selatan : Desa Kanigoro 
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Lampiran 2. Perhitungan Konsumsi BK, PK dan  

TDN Sapi Perah di Lokasi Penelitian 

Jumlah pakan yang diberikan per ekor per hari dan 

kandungan nutrisi bahan pakannya 

Bahan 

Pakan 

Jumlah 

(kg) 

Kandungan Zat Makanan 

BK(%) PK(%) SK(%) TDN(%) 

Rumput gajah 35 18 9,1 33,1 51 

Pollard 1,25 86 18,7 7,7 86 

Bungkil 

kedelai 0,5 88,6 52,08 8,6 65 

DDGS 1 89 27,2 8,80 75 

Bungkil 

kopra 1 90,56 27,60 6,85 75,33 

Bekatul 1,125 87,5 8,45 8,24 58 

Tetes 0,1 77 5,4 10 53 

Mineral 0,025 0 0 0 0 

Jumlah 40 kg 

    Perhitungan konsumsi BK, PK dan TDN Sapi Laktasi 

di Lokasi Penelitian 

Hijauan 

BK rumput gajah = 35 x  = 6,3 kg 

PK rumput gajah = 35 x  x = 0,5733 kg 

TDN rumput gajah = 35 x  x = 3,213 kg 
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Lanjutan Lampiran 2 

Konsentrat 

BK pollard  = 1,25 x  = 1,075 kg 

BK bungkil kedelai = 0,5 x  = 0,443 kg 

BK DDGS  = 1 x  = 0,89 kg 

BK bungkil kopra = 1 x  = 0,9056 kg 

BK bekatul  = 1,125 x  = 0,984375 kg 

BK tetes  = 0,1 x  = 0,077 

Total BK konsentrat = 4,374975 kg 

PK pollard  = 1,25 x  x  =  0,2010 kg 

PK bungkil kedelai = 0,5 x  x  = 0,2307 kg 

PK DDGS  = 1 x  x   = 0,2420 kg 

PK bungkil kopra = 1 x  x  = 0,2499 kg 

PK bekatul  = 1,125 x  x  = 0,0831 kg 

PK tetes  = 0,1 x  x   = 0,0041 kg 

Total PK konsentrat = 1,011093 kg 
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Lanjutan Lampiran 2 

TDN pollard  = 1,25 x  x  = 0,9245 kg 

TDN bungkil kedelai = 0,5 x  x  = 0,2879 kg 

TDN DDGS  = 1 x  x   = 0,6675 kg 

TDN bungkil kopra = 1 x  x  = 0,6821 kg 

TDN bekatul  = 1,125 x  x  = 0,5709 kg 

TDN tetes  = 0,1 x  x  = 0,0408 kg 

Total TDN konsentrat = 3,1737975 kg 

1. Konsumsi BK 

a. Hijauan = ( Jumlah pakan pemberian x %BK  

pakan pemberian ) – ( Jumlah pakan sisa x 

%BK pakan sisa ) 

= 6,3 kg – 0,27 kg 

= 6,03 kg/ekor/hari 

b. Konsentrat = 4,374975 kg - 0 

  = 4,37 kg/ekor/hari 

Total konsumsi BK = 6,03 + 4,37 

=  10,4 kg/ekor/hari 
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Lanjutan Lampiran 2 

2. Konsumsi PK 

a. Hijauan = (Jumlah pakan pemberian x %BK pakan  

pemberian x %PK pakan pemberian) – 

(Jumlah pakan sisa x %BK pakan sisa x 

%PK pakan sisa) 

= 0,5733 kg – 0,03 kg 

= 0,54 kg/ekor/hari 

b. Konsentrat = 1,011093 kg - 0 

  = 1,01 kg/ekor/hari 

Total konsumsi PK = 0,54 + 1,01 

= 1,6 kg/ekor/hari 

3. Konsumsi TDN 

a. Hijauan = (Jumlah pakan pemberian x %BK pakan  

pemberian x %TDN pakan pemberian) – 

(Jumlah pakan sisa x %BK pakan sisa x 

%TDN pakan sisa) 

= 3,213 kg – 0,1377 kg 

= 3,07 kg/ekor/hari 

b. Konsentrat = 3,17 kg - 0 

  = 3,17 kg/ekor/hari 

Total konsumsi TDN = 3,07 + 3,17 

= 6,24 kg/ekor/hari 
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Lanjutan Lampiran 2 

Perhitungan total konsumsi BK, PK dan TDN dengan 

rata-rata BB 450 kg adalah sebagai berikut: 

Konsumsi BK dari % BB =  x 100 % = 2,3 % 

Konsumsi PK dari % BB =  x 100 % = 0,35 % 

Konsumsi TDN dari % BB =  x 100 % = 1,38 % 
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Lampiran 3. Pengamatan BCS, S/C dan CI 

No. 

No. 

Sapi 

Umur 

Induk BCS 

S/C 

(kali) 

Calving 

Interval 

(hari) 

1 95 6 tahun 1 5 722 

2 627 4 tahun 1 6 447 

3 269 4 tahun 1 4 688 

4 2 4 tahun 2 2 498 

5 24 6 tahun 2 4 651 

6 107 5 tahun 2 6 692 

7 112 5 tahun 2 7 524 

8 125 5 tahun 2 2 532 

9 127 5 tahun 2 3 397 

10 137 6 tahun 2 1 405 

11 207 4 tahun 2 2 432 

12 232 4 tahun 2 7 407 

13 242 3 tahun 2 3 380 

14 290 4 tahun 2 4 370 

15 302 5 tahun 2 5 883 

16 513 3 tahun 2 2 513 

17 527 4 tahun 2 6 701 

18 560 4 tahun 2 3 852 

19 563 5 tahun 2 8 827 

20 567 3 tahun 2 2 376 

21 575 3 tahun 2 6 566 

22 614 4 tahun 2 1 415 

23 622 6 tahun 2 2 470 

24 630 4 tahun 2 6 849 

25 641 3 tahun 2 3 390 
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Lanjutan Lampiran 3 

No. 

No. 

Sapi 

Umur 

Induk BCS 

S/C 

(kali) 

Calving 

Interval 

(hari) 

26 710 3 tahun 2 3 359 

27 14 4 tahun 3 2 377 

28 26 6 tahun 3 1 335 

29 46 6 tahun 3 6 787 

30 78 4 tahun 3 1 402 

31 89 4 tahun 3 7 516 

32 123 4 tahun 3 3 427 

33 124 4 tahun 3 2 489 

34 138 4 tahun 3 2 430 

35 150 4 tahun 3 4 414 

36 171 4 tahun 3 2 674 

37 183 6 tahun 3 4 545 

38 184 4 tahun 3 6 605 

39 187 3 tahun 3 1 356 

40 198 7 tahun 3 6 511 

41 210 8 tahun 3 1 337 

42 218 4 tahun 3 1 378 

43 221 4 tahun 3 2 416 

44 225 4 tahun 3 4 479 

45 252 3 tahun 3 2 430 

46 256 3 tahun 3 2 383 

47 261 4 tahun 3 1 566 

48 288 3 tahun 3 8 407 

49 300 4 tahun 3 2 408 

50 338 3 tahun 3 3 619 
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Lanjutan Lampiran 3 

No. 

No. 

Sapi 

Umur 

Induk BCS 

S/C 

(kali) 

Calving 

Interval 

(hari) 

51 343 4 tahun 3 4 670 

52 507 3 tahun 3 5 409 

53 515 5 tahun 3 2 383 

54 532 3 tahun 3 2 419 

55 551 3 tahun 3 4 423 

56 555 3 tahun 3 3 388 

57 567 3 tahun 3 1 398 

58 571 3 tahun 3 5 692 

59 572 3 tahun 3 8 365 

60 574 3 tahun 3 2 515 

61 577 3 tahun 3 6 501 

62 580 3 tahun 3 7 543 

63 582 4 tahun 3 6 351 

64 585 5 tahun 3 5 340 

65 586 6 tahun  3 3 771 

66 588 5 tahun 3 7 620 

67 589 5 tahun 3 2 332 

68 592 3 tahun 3 1 434 

69 600 3 tahun 3 2 411 

70 611 3 tahun 3 3 497 

71 622 6 tahun  3 2 470 

72 623 6 tahun  3 2 540 

73 624 3 tahun 3 6 356 

74 629 4 tahun 3 5 404 

75 631 4 tahun 3 3 381 
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Lanjutan Lampiran 3 

No. 

No. 

Sapi 

Umur 

Induk BCS 

S/C 

(kali) 

Calving 

Interval 

(hari) 

76 633 3 tahun 3 5 427 

77 668 3 tahun 3 3 358 

78 11214 4 tahun 3 4 623 

79 11748 5 tahun 3 2 376 

80 182 4 tahun 4 2 340 

81 285 4 tahun 4 1 341 

82 241 3 tahun 4 3 425 

Rata - rata 2,7 3,6 489,5 

Standar deviasi 2,03 140,64 
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Lampiran 4. Hasil Perhitungan Analisis Data  

Menggunakan Software SPSS 16.0 

1. Hasil Analisis Hubungan antara Body 

Condition Score dengan Service per Conception 

Regression 

[DataSet0]  

Variables Entered/Removed
b
 

 
Model 

 
Variables Entered 

 
Variables 
Removed 

 
Method 

 
1 

 
BCS

a
 

 
. 

 
Enter 

a. All requested variables entered. 

b.  Dependent Variable: SC 

Keeratan : 0,19 Koefisien Determinasi : 3,8% 

Model Summary 
 
Model 

 
R 

 
R Square 

 
Adjusted 
R Square 

 
Std. Error of the 
Estimate 

 
1 

 
.195

a 
 

.038 
 

.026 
 

1.99852 

 

a. Predictors: (Constant), BCS 
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Probability : 0,079 

ANOVA
b 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1  Regression 12.667 1 12.667 3.171 .079
a
 

    Residual 319.528 80 3.994 
  

    Total 332.195 81 
   

a. Predictors: (Constant), BCS 

b.  Dependent Variable: SC 

Coefficients
a
 

 
 
 
 
 
Model 

 
Unstandardized 

Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error 

 
Beta 

1 (Constant) 5.311 
1.007 

 
5.272 .000 

BCS -.652 
.366 -.195 -1.781 .079 

 

a. Dependent Variable: SC 

Koefisien Regresi : -0,652    Konstanta : 5,31 
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2. Hasil Analisis Hubungan antara Body 

Condition Score dengan Calving Interval 

Regression 

[DataSet0]  

Variables Entered/Removed
b
 

 
Model 

 
Variables Entered 

 
Variables 
Removed 

 
Method 

 
1 

 
BCS

a
 

 
. 

 
Enter 

a. All requested variables entered. 

b. Dependent Variable: CI 

Keeratan : 0,34 Koefisien Determinasi : 11,8% 

Model Summary 
 
Model 

 
R 

 
R Square 

 
Adjusted 
R Square 

 
Std. Error of the 

Estimate 

1 
.343

a
 .118 .107 132.91597 

a. Predictors: (Constant), BCS 

 

 

 

 



75 
 

Probability : 0,002 

ANOVA
b 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1  Regression 188714.167 1 188714.167 10.682 .002
a
 

    Residual 1413332.320 80 17666.654 
  

    Total 1602046.488 81 
   

a. Predictors: (Constant), BCS 

b. Dependent Variable: CI 

Coefficients
a
 

 
 
 
 
 
Model 

 
Unstandardized 

Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error 

 
Beta 

1 (Constant) 703.172 
67.001 

 
10.495 .000 

BCS -79.637 
24.366 -.343 -3.268 .002 

a. Dependent Variable: CI 

Kooefisien Regresi : -79,637      Konstanta : 703,17 
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Interval kategorisasi kekuatan hubungan sebagai 

berikut: 

0 Tidak ada korelasi 

0,00 - 0,199 Korelasi sangat rendah 

0,20 – 0,399 Korelasi rendah 

0,40 – 0,599 Korelasi sedang 

0,60 – 0,799 Korelasi yang tinggi 

0,80 – 1,000 Korelasi sangat kuat 
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