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PENDAHULUAN 

  
 Produksi sapi perah dipengaruhi oleh factor genetic, lingkungan, dan 
interaksi genetic dan lingkungan. Factor genetic berpengaruh sebesar 30 % dan 
lingkungan 70 % terhadap produksi susu sapi perah. Ynag patut diperhatikan 
adalah mempersiapkan kemampuan sapi dalam menghasilkan susu. Kemampuan 
menghasilkan susu harus dipacu dengan keadaan lingkungan sehingga  sapi 
perah dapat berproduksi mendekati kemampuan genetic di negara asalnya. 
Penelitian menunjukkan bahwa sapi perah yang menghasilkan produksi susu 
pada laktasi pertamanya tinggi  cenderung sapi tersebut mempunyai masa 
produksi panjang dan total produksi tinggi. 
 Sepanjang hidupnya seekor sapi perah mengalami beberapa kali masa 
produksi susu atau laktasi. Tiap masa produksi susu dibagi dalam beberapa 
periode. Periode masa produksi satu laktasi dapat dilihat lebih jelas pada 
pemeliharaan sapi kering. 
 Idealnya sapi perah beranak setiap tahun. Apabila sapi dikeringkan 
selama dua bulan dalam setahun, maka dengan demikian sapi perah 
menghasilkan susu selama 10 bulan atau 305 hari. Dengan masa laktasi 10 bulan 
dan lama kering dua bulan maka selang beranaknya adalah 12 bulan. Ini adalah 
kondisi yang ideal pada pemeliharaan sapi perah.  
 Dalam menghasilkan susunya, sapi perah mungkin saja lebih atau kurang 
dari 305 hari. Bila dalam menghasilkan susunya lebih dari 305 hari, produksi 
susu 305 hari pertama diambil sebagai masa laktasi. Produksi susu yang kurang 
dari 305 hari disebut laktasi tidak lengkap. Laktasi tidak lengkap disebabkan oleh 
tata laksana pemeliharaan yang berarti kesalahan peternak. 

Setelah beranak, sapi perah mulai menghasilkan susu pada tingkat yang 
relative tinggi. Produksi susu akan terus meningkat dari 3 sampai 6 minggu. Sapi 
yang berproduksi tinggi memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai produksi 
puncak dibanding  sapi yang berproduksi rendah. Produksi susu turun setelah 
mencapai produksi puncak. Setelah mencapai produksi puncak, produksi susu 
bulan berikutnya menjadi 94 – 96 % dari bulan sebelumnya. Tingkat penurunan 
produksi susu sapi perah tidak bunting lebih besar dibanding sapi perah tidak 
bunting.  

Kandungan lemak susu  menurun pada 2 – 3 bulan pertama laktasi, 
kemudian naik saat produksi susu mulai menurun.  Kandungan lemak susu 
berbanding terbalik dengan produksi susu. Kandungan protein, laktosa, dan 
mineral bertambah sejalan dengan perkembangan laktasi. Kandungan komponen 
bahan kering tanpa lemak sering dihubungkan dengan keadaan kebuntingan 
daripada laktasi.  

Proporsi kandungan nutrisi susu hampir dijumpai dalam jumlah yang sma. 
Komposisi nutrisi susu berbanding terbalik dengan jumlah total produksi susu 
saat pemerahan.  Produksi dan komposisi nutrisi merupakan hasil interaksi 
elemen-elemen dalam tubuh sapi dengan lingkungan. Peranan berbagai factor 
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terhadap kualitas dan kuantitas produksi susu dijelaskan menurut factor 
fisiologis, tatalaksana dan lingkungan. Kemampuan genetic sapi perah 
menghasilkan susu tidak akan tercapai jika keadaan lingkungan tidak optimum. 
 
FAKTOR FISIOLOGIS DAN LINGKUNGAN/TATALAKSANA 

1. Faktor Fisiologis 

1.1. Genetik 

Tiap bangsa sapi mempunyai sifat tertentu yang menyebabkan produksi 
dan komposisi susu.. Lemak susu adalah bagian yang paling sering berbeda 
namun kandungan mineral dan laktosa jarang berbeda. Frekuensi gena 
mengakibatkan perbedaan genetic bangsa-bangsa sapi. Gena mengatur kualitas 
dan kuantitas produksi susu. Akan tetapi perbedaan genetic antarindividu sapi 
dalam satu bangsa lebih besar daripada perbedaan antarbangsa sapi. Sebagai 
contoh, ada sapi FH yang menghasilkan susu dengan kandungan lemak lebih 
dari 5% dan ada pula sapi Jersey yang lemak susunya lebih rendah dari FH. 

Diameter butiran lemak susu berkisar antara 1 – 10 mikron. Guernsey 
mempunyai partikel lemak terbesar dibanding FH dan Ayrsire terkecil. Secara 
umum dapat dikatakan bahwa prosentase lemak susu merupakan diameter 
partikel lemak. Ukuran partikel lemak juga dipengaruhi oleh factor-faktor 
sebgaimana pada kandungan lemak. 

Sapi Jersey dan Guernsey mengubah lebih sedikit karoten menjadi vitamin 
A disbanding sapi perah lainnya. Sapi jersey dan Guernsey menghasilkan susu 
berwarna kuning. Kandungan vitamin A pada susu kedua bangsa sapi tersebut 
sama dengan bangsa sapi lainnya. 

1.2. Kebuntingan. 

Kebuntingan berpengaruh tidak langsung terhadap kuantitas produksi dan 
sedikit terhadap kualitas susu. Sapi bunting menurunkan produksi susu lebih 
cepat disbanding sapi yang tidak bunting. Pertambahan umur kebuntingan 
berbanding terbalik dengan produksi susu. Hal ini disebabkan oleh sebagian zat 
gizi yang dimakan tidak diproses dalam pembentukan susu tetapi digunakan 
untuk membesarkan embrio. Pembentukan embrio membutuhkan nutrisi yang 
setara dengan 55 – 400 kali liter susu. Jumlah kebutuhan ini tergantung pada 
bangsa dan keadaan sapi. 

Sapi yang dikawinkan pada 90 hari setelah beranak mengurangi produksi 
susu sebanyak 375 – 400 kg dalam periode 365 hari disbanding sapi yang 
dikawinkan 240 hari setelah beranak. Reduksi susu biasanya mulai terjadi pada 
umur 5 bulan kebuntingan.umur 8 bulan kebuntingan mereduksi susu sebanyak 
20% disbanding sapi laktasi dengan umur yang sama tetapi tidak bunting. Usaha 
terbaik adalah mengawinkan sapi-sapi 2 – 3 bulan setelah beranak. 
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1.3. Selang Beranak 

Selang beranak yang ideal antara 12 – 14 bulan. Selang beranak 12 bulan 
paling menguntungkan daripada lebih lama dari itu. Selang beranak 12 bulan 
dan periode kering 8 minggu memberi lama produksi susu 10 bulan. 

Selang beranak yang teratur adalah perangsang utama agar tingkat 
produksi susu tetap tinggi. Factor pakan, tenaga kerja, efisiensi reproduksi, dsb 
harus dinilai sebelum selang beranak ditentukan.Selang beranak yang kurang 
dari 12 bulan menurunkan produksi sebesar 3,7 – 9 %. Selang beranak yang 
lebih dari 14 bulan, misalnya 15 bulan, menaikan produksi susu sebesar 3%. 
Namun secara ekonomis kenaikan ini justru merugikan. 

1.4. Lama Kering 

Lama waktu sapi yang dikeringkan mempengaruhi produksi susu. 
Tujuannya utuk memberi kesempatan pada induk untuk menimbun zat gizi yang 
diperlukan bagi produksi susu berikutnya serta involusi dan penyegaran ambing. 
Karena itu, sapi perah harus dikeringkan dengan waktu yang optimal. 

1.5. Tingkat Laktasi 

Variasi terbesar komposisi susu terjadi pada kadar lemak. Kolostrum 
mengandung kadar lemak tertinggi. Perubahan komposisi berlangsung setelah 5 
hari. Kandungan lemak susu terus menurun sampai 3 – 4 bulan laktasi kemudian 
relative konstan setealah itu. Kadar lemak susu sedikit meningkat pada akhir 
laktasi. Produksi susu dimulai dengan jumlah relative tinggi dan terus meningkat 
hingga 2 – 3 bulan laktasi. Setelah itu, produksi susu menurun perlahan. Lemak 
susu dan bahan kering tanpa lemak menurun sebanyak 0,2 – 0,4 % antara 
laktasi kesatu dan kelima. Ilustrasi 3 memperlihatkan keadaan produksi susu sapi 
setelah beranak hingga dikeringkan. 

Estrus mengakibatkan produksi susu dan lemak berfluktuasi terutama 
pada hari ovulasi. Estrus sering menyebabkan hasil susu sapi produksi tinggi 
menurun. Sapi yang berproduksi tinggi sering pula menunda estrusnya.  
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1.6. Umur 

Umur berpengaruh terhadap jumlah dan kualitas susu sapi. Sapi mencapai 
puncak produksi susu ketika berumur 6 – 8 tahun. Produksi susu menurun 
setelah melewati titik ini. Sapi di bawah umur tersebut menghasilkan susu yang 
lebih  sedikit karena masih dalam tahap pertumbuhan. Sapi dewasa 
menghasilkan susu sekitar 25% lebih banyak daripada sapi umur dua tahun. 
Penurunan produksi susu sapi tua karena aktivitas kelenjar ambing menurun. 

Penurunan produksi susu sapi yang mencapai puncaknya pada umur 
dewasa tubuh lebih kecil disbanding sapi yang mencapai puncak produksi 
sebelum waktunya. Umur berkaitan dengan berat tubuh. Peningkatan berat 
tubuh menaikan produksi sebanyak 5%. Perkembangan ambing menambah 
produksi susu yang 20% lainnya. 

Standardisasi produksi susu mengacu pada 305 hari laktasi, dua kali 
pemerahan, dan umur setara dewasa. Standardisasi menghilangkan pengaruh 
fisiologis yang terdapat pada sapi. 

1.7. Ukuran Tubuh 
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Bangsa sapi besar menghasilkan susu lebih banyak dibandingkan bangsa 
sapi kecil. Pertambahan berat badan meningkatkan produksi susu secara 
proporsional sebesar 70% dari jumlah pertambahan berat badan. 

1.8. Persistensi Produksi  

Produksi susu merupakan perkembangan dari laktasi. Produksi susu tiap 
bulan sekitar 90 persen dari bulan sebelumnya. Peneliti lain menyatakan 
persistensi berkisar 94 – 96%. Sapi tidak bunting terus menghasilkan susu 
dengan jumlah terbatas. 

2. Faktor Tatalaksana dan lingkungan 

2.1. Pemberian Pakan dan air. 

Pakan berpengaruh terhadap komposisi dan jumlah produksi susu sapi 
perah. Ransom mempengaruhi produksi dan komposisi susu melalui beberapa 
cara, diantaranya: 

a. Nutrisi 

Setiap ransom yang meningkatkan produksi susu biasanya mengurangi 
produksi persentase lemak susu. Ransom normal sapi perah umumnya 
mengandung 3 – 4% lemak. Penggantian tipe lemak ransom sapi perah tidak 
selalu menghasilkan perubahan kandungan lemak susu.  

Pemberian pakan dapat juga menekan lemak susu dan sekaligus 
meningkatkan produksi susu. Usaha yang sering dilakukan adalah dengan 
membatasi pemberian hijauan dan menaikan ransom butiran. Pembatasan 
hijauan hingga 30 persn dari kebutuhan bahan kering mereduksi lemak 
hingga 2 %. Penambahan ransumbutiran mengurangi kandungan serat kasar. 
Dengan kandungan serat kasar 15 – 17 % dalam ransom mencegah 
penurunan lemak susu. 

Pembatasan kandungan protein ransom mereduksi produksi dan bahan 
kering tanpa lemak pada susu. Peningkatan protein ransom hanya menaikan 
kandungan protein susu tidak menambah produksi susu. 

Laktosa susu relative kurang sensitive terhadap perubahan ransom. 
Pemberian ransom yang mempengaruhi laktosa susu hanya melalui kualitas 
dan kuantitas ransom.  

Vitamin A dan D tidak dapat disintesis oleh tubuh sapi. Level vitamin A 
dan D dalam susu dipengaruhi oleh jumlah kandungannya di dalam pakan. 
Selain itu untuk mendapatkan vitamin D sapi harus  terkena sinar matahari 
selama beberapa waktu. Ransom yang defisiensi vitamin A dapat mengurangi 
kandungan vitamin A dalam susu sehingga pedet yang menkonsumsi susu 
tersebut tidak cukup memperoleh pertumbuhan berat badan. 

Mineral yang dapat berubah dalam susu hanyalah iodine dan zat besi. 
Padahal, kelenjar ambing banyak menyerap iodine dalam darah sehingga 
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kemungkinan sapi menderita defisien tiroid. Zat besi dijumpai terbatas dalam 
susu. Pemberian sejumlah besar zat besi menaikkan kandungan zat besi 
susu. 

Ransum yang digiling harus lebih kecil dari 0,3 cm, dan sebaiknya banyak 
mengadung jagung serta pati serpih. Hal ini berpengaruh menurunkan 
kandungan lemak susu. Pemberian pakan yang kurang dapat megurangi 
produksi susu dan prosentase laktosa, tetapi meningkatkan kandungan 
lemak, protein, dan mineral susu. Defisiensi nutrisi mengurangi jumlah 
produksi susu dan efisiensi penggunaan pakan. pemberian ransom yang baik 
dapat memulihkan keadaan ini. 

b. Bahan Pakan Pelengkap 

Pemberian minyak ikan dan minyak tak jenuh yang tinggi pada sapi perah 
akan mereduksi prosentase lemak susu tanpa mengurangi produksi susu. 
Metode untuk mencegah penurunan lemak susu adalah dengan pemberian 
natrium atau kalsium karbonat, magnesium karbonat, magnesium oksida, 
kalsium hidroksida, dan terutama delactosed whey. 

c. Pakan Pemacu  

Setelah satu sampai dua bulan setelah beranak, sapi memproduksi susu 
yang kaya akan lemak. Pada waktu itu kebanyakan sapi mengalami 
kehilangan berat badannya. Oleh karena itu, energi yang diberikan harus 
setinggi mungkin  tanpa menyebabkan sapi berhenti makan. Kehilangan 
lemak tubuh mengakibatkan asam lemak tertimbun di dalam darah sehingga 
terjadi ketosis. Lemak tubuh merupakan metabolit asam lemak. Sapi yang 
memperoleh sejumlah besar pakan butiran selama masa kering menghasilkan 
susu yang kaya lemak dan bahan kering tanpa lemak pasda saat setelah 
beranak dibandingkan sapi yang mendapat ransom normal. Dianjurkan 
mengubah pemberian pakan sapi kering saat 2 – 3 minggu sebelum beranak. 

Sapi harus mendapatkan air yang cukup agar produksi dan komposisi 
tubuhnya tidak berubah. Susu yang diproduksi sapi mengandung air sebanyak 87 
%. 

2.2. Keteraturan Pemberian Pakan 

Pakan berpengaruh  terhadap keadaan dan mikroba rumen. Karena itu, 
pakan harus diberikan dengan interval waktu dan komposisi bahan yang 
konstan. Dengan demikian, jumlah dan komposisi susu juga tidak berubah. 
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2.3. Pergantian Pemerah 

Sapi perah yang berproduksi tinggi sensitive terhadap setiap perubahan. 
Perubahan ini termasuk kenaikkan temeratur, perubahan lingkungan,. Dan 
pergantian pemerah. Perubahan ini meyebabkan sapi tercekam sehingga 
menurunkan produksi susu. 

2.4. Penyakit dan Obat 

Penyakit mempengaruhi komposisi dan jumlah produksi susu.  Begitu pula 
obat termasuk pestisida dan antibiotic yang digunakan untuk mengobati penyakit 
sapi. Obat-obat tersebut diskresikan ke dalam susu. Oleh karena itu susu yang 
seperti ini harus dipisahkan agar tidak terkonsumsi bahkan harus dimusnahkan. 

2.5. Pemberian Hormon 

Peningkatan produksi susu dapat dinaikkan menggunakan hormone 
sintetis. Hormone yang digunakan misalnya tiroid, tiroprotein, tirokasein, protein 
teriodinasi, dan kasein teriodinasi. Sapi laktasi meningkatkan produksi susu dan 
kadar lemak susu sebanyak 29 % dengan pemberian tiroprotein 15 mg. 
pemberian tiroprotein dilakukan setiap hari selama 2 minggu hingga satu bulan. 
Produksi susu menurun setelah pemberian hormone dihentikan. 

Pemberian hormone sebaiknya terbatas. Pemakaiannya hanya untuk 
meningkatkan produksi susu yang menurun pada saat harga susu mahal. Di lain 
pihak pemberian hormone menyebabkan berat badan merosot, temperature 
tubuh meningkat, dan pernapasan naik. 

Pemberian oksitosin menyebabkan ambing melepas susu sehingga jumlah 
dan lemak susunya meningkat. Pemberian oksitosin dilakukan pada tiap 
pemerahan.pemberian oksitosin membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga. 

2.6. Pemeliharaan 

Yang termasuk ke dalam pemeliharaan diantaranya pemotongan kuku, 
gerak latih, dan penjagaan kebersihan. 

2.7. Keadaan Saat beranak 

Sapi kurus pada saat beranak akan menghasilkan susu lebih sedikit 
daripada sapi gemuk. Sapi terlalu gemukpun dapat menuruknan produksi susu 
saat beranak.  Sapi dengan kondisi tubuh baik memproduksi susu 25% lebih 
banyak dibanding sapi kurus saat beranak. 

2.8. Temperatur lingkungan 

Lingkungan dataran rendah biasanya menurunkan produksi susu dan 
kandungan lemak. Sapi perah produksi susu tinggi lebih mudah terpengaruh 
cekaman lingkungan dataran rendah dibandingkan dengan sapi perah yang 
berproduksi rendah, terutama pada produksi puncak. Diduga, penurunan 
disebabkan oleh temperature dan kelembaban, perubahan berat tubuh, serta 
macam dan jumlah pakan yang diberikan. 
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Kenaikkan temperature mempertinggi denyut jantung dan produksi panas. 
Awalnya temperature mempengaruhi konsumsi pakan kemudian produksi. 
Produksi susu sapi FH menurun pada lingkungan 26OC. temperature optimalnya 
10OC. kelembaban tidak mempengaruhi produksi susu kecuali bila melebihi 24oC. 

Penggunaan peneduh, atap, kipas, penyiraman, dan pendingin dapat 
mengurangi cekaman panas dan menaikkan efisiensi reproduksi. Penggunaannya 
perlu meperhatikan segi ekonomis. 


