
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sapi perah adalah salah satu hewan ternak penghasil susu. Produksi susu yang dihasilkan 

mampu menyuplai sebagian besar kebutuhan susu di dunia dibanding jenis hewan ternak 

penghasil susu yang lain seperti kambing, domba dan kerbau, maka dari itu sapi perah 

mempunyai kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan susu nasional yang mengalami 

peningkatan dari tahun ketahun. Kebutuhan protein hewani nasional Indonesia dari tahun ke 

tahun terus meningkat pesat. Rataan konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia saat ini baru 

4,19 gr/ kapita/ hari sedangkan standar kecukupan konsumsi protein hewani masyarakat 

Indonesia menurut FAO adalah 6 gr/ kapita/ hari (Mustofa, 2008). 

Konsumsi susu nasional Indonesia sampai saat ini belum dapat dipenuhi melalui produksi 

dalam negeri, sebagai akibat lambannya perkembangan agribisnis sapi perah. Kebutuhan susu 

secara nasional mencapai 4,5 juta liter/hari, namun produksi susu saat ini baru memenuhi 30% 

(1.350.000 juta liter/hari) dari kebutuhan manusia dan selebihnya 70% di impor dari luar negeri 

(Trantono, 2009). 

Produksi susu dapat ditingkatkan dengan adanya manajemen pemeliharaan yang baik 

dalam usaha peternakan sapi perah, salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan pemberian 

pakan yang berkualitas dan menjaga kesehatan sapi perah. 

Faktor lingkungan memegang peranan penting terhadap proses perkembangan fisiologis 

tubuh sapi perah, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi kapasitas produksi susu. Faktor 

iklim masih dapat diatasi dan tidak banyak berpengaruh apabila sapi perah tersebut diberi pakan 
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yang berkualitas tinggi sehingga dapat berproduksi sesuai dengan kemampuannya (Sudono, 

1983) 

Produksi susu induk sapi perah periode laktasi sangatlah bervariasi. Hal ini disebabkan 

oleh perubahan keadaan lingkungan yang umumnya bersifat temporer seperti perubahan 

manajemen terutama pakan, iklim dan kesehatan sapi perah. Suhu lingkungan yang ideal bagi 

ternak sapi perah adalah 15,5ºC karena pada kondisi suhu tersebut pencapaian produksi susu 

dapat optimal. Suhu kritis untuk ternak sapi perah Fries Holland adalah 27ºC (Hadisutanto,2008). 

Sejak melahirkan, produksi susu akan meningkat dengan cepat sampai mencapai puncak 

produksi pada 35-50 hari setelah melahirkan.  Setelah mencapai puncak produksi, produksi susu 

harian akan mengalami penurunan.  Lama diperah atau lama laktasi yang paling ideal adalah 305 

hari atau sekitar 10 bulan. (Siregar ,1995) 

Di Desa Tulungrejo kecamatan Ngantang (salah satu desa sentra sapi perah di Kabupaten 

Malang), sapi perah diperoleh dari peternak rakyat dengan laktasi yang beragam. Selama laktasi, 

sapi perah membutuhkan pemeliharaan secara intensif dengan memperhatikan aspek kesehatan, 

pakan, dan kebersihan sapi perah harus selalu dijaga dengan baik untuk mendapatkan produksi 

susu yang optimal dan berkualitas. Faktor yang mempengaruhi kualitas air susu antara lain 

adalah pakan dan tingkat  laktasi (Hadiwiyoto, 1994) 

Periode laktasi sapi perah diduga berpengaruh terhadap produksi dan kualitas susu sapi 

PFH di peternakan rakyat desa Tulungrejo. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai 

perbedaan laktasi terhadap produksi dan kualitas susu sapi PFH di Desa Tulungrejo Kecamatan 

Ngantang Kabupaten Malang. 



1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah periode laktasi berpengaruh terhadap 

produksi dan kualitas air susu sapi perah di Koperasi Mandiri milik peternak Desa Tulungrejo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah periode laktasi berpengaruh 

terhadap produksi dan kualitas susu sapi perah di Koperasi Mandiri milik peternak Desa 

Tulungrejo? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Untuk memberikan informasi kepada mahasiswa tentang hasil penelitian pengaruh 

periode laktasi terhadap produksi dan kualitas susu sapi perah dan sebagai sumbangan keilmuan 

beternak sapi perah. 

 


