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I.  

PENDAHULUAN 

Setelah disapih, pedet memperoleh zat gizi dari hijauan dan konsentrat. 
Kurangnya perhatian terhadap hal tersebut menyebabkan pertumbuhan sapi 
dara kurang memuaskan. Pertumbuhan rendah mengakibatkan dara bertubuh 
kecil, terhambatnya dewasa kelamin, terlambatnya beranak pertama, dan 
produksi susu sedikit. 

Berat badan lebih berperan dibanding umur terhadap pubertas pertama 
dan kawin pertama. Sebaiknya, berat badan menjadi patokan dalam tatalaksana 
pemeliharaan sapi dara. Dengan demikian berat badan dan pakan berperan 
penting dalam pemeliharaan dara sapi perah.  

 
II. BERAT TUBUH, PUBERTAS, DAN BERANAK PERTAMA 

 
 Penaksiran Berat tubuh 

 Berat tubuh sapi dara dapat ditaksir dengan mengukur lingkar dada. 
Selain itu, jika tidak terdapat catatan dan alat timbang maka berat badan sapi 
dalam masa pertumbuhan sampai berumur tiga tahun dapat ditaksir pula 
dengan menggunakan metode penaksiran berat berdasarkan  pertumbuhan. 
Untuk itu dapat digunakan table 1 sebagai berikut: 
Tabel 1. Taksiran Kasar Kecepatan Pertumbuhan Pedet Betina Hingga Umur 
dua Tahun 

Umur (bulan) Kenaikan Berat Badan Betina (%) 
0  –  4 30 
4  –  8  18.5 
8  –  12 12 
12 – 16 12 
16 – 20  11 
20 – 24  7,6 

 
 Menduga berat badan sapi FH jantan umur empat bulan dengan berat 
lahir 45 kg sebagai berikut: 
Berat badan taksiran pada umur enam bulan = (berat lahir) + (4) bulan x 
(30/100  x berat Lahir) + (2) bulan x (18.5/100  x berat 4 bulan) = 45 kg  +  (4 x 
30/100 x 45kg) +( 2 x 18.5/100) x  (45 + 4 x 30/100 x 45 kg) = (45 + 54 + 36.63) 
Kg = 125,63 kg 

Kondisi genetic sapi Holstein Indonesia dapat menggunakan table tersebut 
di atas dengan berat lahir 28 – 35 kg. 
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 Pubertas dan Anak Pertama 

  Pubertas adalah periode saat saluran reproduktif dan sifat seks sekumder 
mulai menampakkan bentuk dewasanya. Pubertas biasanya terjadi setelah 
pedet mencapai berat badan sepertiga dari berat dewasa tubuh. Umumnya 
akan terjadi keterlambatan dewasa kelamin bila nutrisinya kurang baik. 
Sebaiknya dalam penentuan  pertama kali dikawinkannya sapi dara, tidak 
berdasarkan umur tetapi berdasarkan berat badan. Sapi dara dikawinkan jika 
telah mencapai berat dua pertiga dari berat dewasa tubuh. Pertumbuhan tubuh 
masih terjadi pada sapi dara selama 281 hari hingga beranak pertama. Setelah 
beranak pertama, sapi mencapai berat badan 80 – 85 % dari berat badan 
dewasa tubuh.sebagian besar sapi mempunyai berat dewasa tubuh antara 250 
– 300 kg. 

III.  
TATALAKSANA PEMELIHARAAN 

 
 Pemeliharaan 

 Setelah disapih, pedet diharapkan mendapat zat gizi dari padang 
penggembalaan. Sapi dara dipelihara agar mencapai berat badan tertentu 
namun jangan sampai kegemukan.  Padang rumput penggembalaan 
sebaiknya terdiri atas rumput unggul berkualitas tinggi. Metode  
penggembalaan sapi dara diantaranya bersama induk, tersendiri di lapangan 
untuk setiap sepuluh hari, ditambat dilapangan atau di kandang. 
 Pada peternakan besar, metode pertama dan kedua memberikan hasil 
yang memuaskan. Metode ketiga merupakan cara praktis dan cocok bagi 
peternakan kecil, jika tidak ada hewan lain digembalakan pada daerah yang 
sama. Penggembalaan sapi dara, ada baiknya dipisahkan dari sapi dewasa 
agar tidak terinfeksi cacing. Jika penggembalaan dilakukan setiap hari, maka 
pemberian konsentrat dapat dilakukan pada malam harinya. Pengontrolan 
terhadap caplak perlu dilakukan dalam metode penggembalaan ini karena 
sapi yang digembalakan sering digigit caplak. 
 

 Pemberian Tanda, Penghilangan putting Berlebih, dan Penghilangan 
Tanduk 

 Sebelum berumur 60 hari pedet harus sudah diidentifikasi secara 
permanent, putting berlebih dibuang, dan tanduk dihilangkan. Operasi 
penghilangan tanduk dapat diterapkan pada sapi yang berumur sekitar 
setahun. Akan tetapi penampilannya akan menjadi kurang menarik. 
 

 Deteksi Berahi 
 Pendeteksian berahi perlu dilakukan setiap hari, umumnya dua kali 
sehari. Namun sering kali sapi dara tidak memperlihatkan tanda berahi yang 
jelas sehingga dapat digunakan pejantan untuk mendeteksinya. 


