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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ternak perah adalah ternak yang dapat memproduksi susu melebihi 

kebutuhan anaknya dan dapat mempertahankan produksi susu sampai jangka 

waktu tertentu walaupun anaknya sudah disapih atau lepas susu. Jenis ternak 

perah yang ada antara lain sapi perah, kambing perah dan kerbau perah. Ternak 

perah diperlihara khusus untuk diproduksi susunya. 

Produksi susu nasional belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan 

konsumsi nasional. Dengan demikian impor susu dan produk susu tetap 

dilaksanakan. Proyeksi produksi susu, konsumsi susu dan impor susu akan terus 

meningkat, sehingga perlu peningkatan populasi dan efisiensi produksi susu serta 

diversifikasi ternak perah. Saat ini produksi susu nasional baru mampu mencukupi 

sebanyak 26 % dari total kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan susu nasional 

mencapai 1,306 juta ton per tahun sedangkan produksi dalam negeri baru 

mencapai 342 ribu ton per tahun (Anonimus, 2009). Perkembangan usaha 

peternakan sapi perah di Indonesia (on farm) beserta industri pengolahannya (off 

farm) mengalami kemajuan pesat pada tahun 1980 sampai dengan 1990 namun 

pada tahun 1990 sampai dengan 1999 produksi susu segar relatif tetap. Jumlah 

susu segar yang diproduksi pertahunnya mencapai kurang lebih 330.000 ton. 

Produksi tersebut terbagi atas 49% berasal dari Jawa Timur, 36% dari Jawa Barat 

dan sisanya 15% dari Jawa Tengah. (1999). Dari segi perkembangan populasi sapi 

perah pada tahun 1970 sekitar 3000 ekor menjadi 193.000 ekor pada tahun 1985, 
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dan menjadi 369.000 ekor pada tahun 1991. Kenaikan ini terjadi karena adanya 

impor sapi perah asal Australia dan New Zealand (Achjadi, 2001). Pada tahun 

1999 industri persusuan nasional hanya memproduksi ± 20% terhadap total 

kebutuhan industri pengolahan, sehingga sisanya masih sangat bergantung kepada 

bahan baku impor. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlangsung lama tanpa 

adanya upaya perbaikan pengelolaan sapi perah. Untuk memperbaiki keadaan ini 

dibutuhkan usaha yang keras dari segala komponen yang terkait, mulai dari 

peternak sampai dengan pemerintah (Wahidudin, 2008). 

 Penigkatan produksi susu dipengaruhi oleh tuntutan Industri Pengolah 

Susu (IPS) kepada peternak sebagai produsen, susu dengan kualitas baik dapat 

diterima oleh IPS dengan standar berat jenis 1,023 dan kandungan lemak tidak 

boleh kurang dari 4,0%. Selain berat jenis dan kadar lemak, IPS juga 

memperlakukan standar kualitas yaitu kandungan bakteri yang rendah (Harsiani, 

2005).  

Adanya tuntutan tersebut secara langsung akan berpengaruh terhadap 

biaya produksi yang dikeluarkan, hal ini akan berdampak pada eksistensi usaha 

terutama pada bidang persusuan. Hanya peternak yang mampu memproduksi susu 

berkualitas dan efisien yang akan bertahan. 

Produksi dan kualitas susu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu periode 

laktasi serta perlakuan pada masa kering kandang. Periode laktasi pada sapi perah 

adalah masa dimana sapi menghasilkan susu antara waktu beranak dengan masa 

kering pada kebuntingan selanjutnya, masa sapi laktasi tergantung pada umur, 

bangsa sapi, dan pakan yang diberikan. Pakan yang diberikan selama masa kering 
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kandang akan sangat sangat mempengaruhi performa produksi ternak ketika 

masuk pada masa laktasi, salah satunya adalah konsentrat. Konsentrat sangat 

penting untuk diberikan kepada ternak untuk memperbaiki kualitas pakan utama 

ternak perah (hijauan). 

Berat jenis merupakan salah satu indikator pengukuran kualitas dari 

pada susu itu sendiri. Dengan diketahui berat jenis maka secara langsung akan 

didapatkan gambaran kalitas susu itu yaitu kadar lemak dan total solid nya. Lemak 

merupakan salah satu faktor penentu harga susu, selain itu tuntutan dari IPS yang 

menjadikan lemak sebagai salah satu standar diterimanya air susu. Dengan 

demikian penelitian mengenai hubungan antara umur periode laktasi dengan berat 

jenis dan kadar lemak susu perlu untuk dilakukan. Hal ini dapat digunakan 

sebagai pegangan ketika akan memilih dan menentukan saat yang tepat dan paling 

menguntungkan dalam pemeliharaan sapi perah.  

Sapi yang dipilih adalah sapi Peranakan Frisian Holstein, sebab sapi 

Peranakan Frisian Holstein telah banyak dikembangkan di indonesia. Hal ini 

disebabkan sapi perah tersebut mempunyai beberapa kelebihan, antara lain mudah 

beradaptasi dengan lingkungan tropis, mempunyai produksi susu yang lebih baik 

daripada peranakan sapi perah yang lain, lebih tahan pada daerah yang panas, 

mampu mengkonsumsi pakan dengan baik dan lebih jinak dibandingkan dengan 

sapi jenis yang lain. 
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Perumusan Masalah 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah tingkat laktasi berpengaruh terhadap produksi susu sapi perah 

Peranakan Frisian Holstein. 

2. Apakah tingkat laktasi berpengaruh terhadap berat jenis susu sapi perah 

Pernakan Frisian Holstein  

3. Apakah ingkat laktasi berpengaruh terhadap kadar lemak susu sapi perah 

Peranakan Frisian Holstein. 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh tingkat laktasi terhadap produksi susu sapi perah 

Peranakan Frisian Holstein. 

2. Mengetahui pengaruh tingkat laktasi terhadap berat jenis susu sapi perah 

peranakan Frisian Holstein. 

3. Mengetahui pengaruh tingkat laktasi terhadap kadar lemak susu sapi perah 

Peranakan Frisian Holstein. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

mengetahui masa pemeliharaan sapi perah yang tepat dan paling optimal yaitu 

umur periode laktasi keberapa yang mempunyai produktifitas  berat jenis, dan 

kadar lemak susu paling tinggi. 


