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I.  

PENDAHULUAN 

 Kunci keberhasilan pemeliharaan sapi perah terletak pada pengetahuan dan 
pengertian terhadap ternak yang dipelihara. Peternak berusaha menangani dan 
mengatasi sapi peliharaannya. Penggembala hanya berjalan dan berlari-lari di 
sekitar sapi. Keadaan ini membedakan antara peternak dengan 
gembala.peternak bertindak dengan memahami keadaan sapinya sehingga 
dengan tenaga kerja sesedikit mungkin menghasilkan kerja yang maksimal. 

 Pemeliharaan merupakan gabungan antara seni dan teknik yang menyatukan 
ilmu, ilmu, ide, materi, dan tenaga kerja untuk menghasilkan produk yang 
berharga. Sapi perah menghasilkan susu yang tidak terjadi dengan sendirinya. 
Untuk itu peternak harus memberikan perhatian dengan sungguh-sungguh agar 
memperoleh hasil yang memuaskan. 

 Perhatian terhadap cara kerja peternak akan mengurangi cekaman pada diri 
dan ternaknya. Sapi yang tidak tercekam akan mampu menahan serangan 
penyakit dan memperlihatkan kemampuan reproduksi dan produksi yang baik. 
Keadaan sapi dapat dilihat dari perubahan denyut jantungnya. Cekaman selama 
beberapa detik membutuhkan waktu 20 – 30 menit bagi jantung untuk kembali 
normal.  

 
II.  

PEMELIHARAAN SAPI LAKTASI 
 

Pemeliharaan sapi laktasi dibagi dalam dua macam yaitu kerja rutin dan 
berkala. 

Kerja Rutin 

Kerja rutin mencakup semua tugas yang dikerjakan peternak setiap harinya 
mulai dari bangun tidur saat pag hari hingga tidur pada malam harinya. 

 Memasuki Kandang 

Sapi memiliki sudut pandang yang lebar dan memonitor setiap gerkan 
tanpa menoleh. Namun untuk mengetahui gerakan dari arah belakang , sapi 
menggerakkan kepalanya. Untuk mengetahui sesuatu, sapi harus menatap lama. 
Kerja yang kasar, keras dan berlebih dapat membuat sapi menoleh kea rah 
sumber.  Jika ingin mendekati sapi sebaiknya dating dari arah belakang dengan 
sudut 30 derajat terhadap titik sumbu tubuh sapi . rasa takut pada  salah satu 
sapi dapat menyebabkan kegelisahaan pada sapi yang lain.  

 Pemeriksaan Kesehatan Sapi 

 Pemeriksaan kesehatan sapi mulai dilakukan saat peternak memasuki 
kandang sambil mendeteksi berahi. Pemeriksaan kesehatan dilanjutkan lagi  
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pada waktu pemberian pakan.Sapi yang sakit akan memperlihatkan gejala yang 
jelas. Peternak sebaiknya tanggap terhadap sapi sakit  yang memperlihatkan 
hidung sapi kering, selalu berbaring, atau tidak mau makan. Panggillah tenaga 
medis untuk menanganinya. 

 
 Deteksi berahi 

  Sambil membersihkan kandang, pekerja/peternak dapat mengamati gejala 
sapi yang berahi. Berahi adalah periode saat sapi betina menerima pejantan 
untuk dikawinkan. Tanda-tanda berahi pada sapi betina yaitu sapi akan diam bila 
dinaiki oleh sapi  lainnya, menaiki betina lainnya, mengeluarkan cairan mucus 
jernih dari vagina, vulva membengkak, dan sapi gelisah sering melenguh.  

  Estrus berlangsung selama ± 18 jam, setelah 10 – 14 jam kemudian 
(setelah berkhirnya  estrus) terjadi ovulasi. Oleh karena itu pengamatan sesering 
mungkin perlu dilakukan untuk mencegah terlewatinya gejala berahi. Penelitian 
menunjukkan bahwa pengamatan berahi setiap empat jam sekali mempunyai 
keefisienan deteksi berahi sebesar 95 %. Pengamatan berahi selama setengah 
jam setiap tiga kali sehari menghasilkan mempunyai keefisienan deteksi berahi 
sebesar 80 %. 

 
 

 Pemerahan 

  Tugas terpenting seorang peternak yang menjalankan usaha sapi perah 
adalah memerah. Pada saat inilah peternak memanen hasil kerjanya. Pemerahan 
terbagi atas tiga bagian yang terdiri dari persiapan, pemerahan, dan penanganan 
hasil. 

1. Persiapan 

 Persiapan berperan terhadap kualitas susu yang akan dihasilkan. Sebelum 
pemerahan, pemerah sebaiknya menyiapkan alat dan bahan  yang akan 
digunakan. Alat-alat dan bahan tersebut yaitu ember penampung susu, Can 
susu, kain lap, kain penyaring susu, corong, alat timbang, ekop, sapu lidi, tali, 
ember air, air hangat, desinfektan, cawan strip, dan bangku. Peralatan-peralatan 
tersebut dalam keadaan bersih dan kering sebelum digunakan. 

 Pemerah dalam keadaan bersih, sehat, memakai topi, tidak memakai 
perhiasan, tidak merokok, kuku dipotong pendek agar tidak melukai ambing sapi 
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saat diperah, mengotori dan mencemari susu, dan menyebabkan susu berubah 
aroma mengingat susu sangat sensitive terhadap kontaminasi bakteri dan bau. 

 Sapi dimandikan dengan disikat untuk membuang kotoran yang melekat pada 
badan sapi dan membuat rontok rambut di sekitar ambing.  

 Persiapan lain yaitu dengan membersihkan kandang. Lantai kandang disapu 
dan disiram air. Bak pakan dibersihkan, kotoran sapi dan sisa-sisa pakan 
dibuang.  

 Lingkungan kandang dijaga agartetap tenang. Suara berisik, dan pengunjung 
agar tidak ada saat dilaksanakannya pemerahan agar sapi tidak tercekam. 

 Air hangat dengan temperature 48 - 57 oC disiapkan lalu bubuhi dengan 
desinfektan. Desinfektan yang digunakan yaitu Chlor, Iodine, ammonium. Baca 
petunjuk penggunaan . 

2. Pemerahan 

 Ambing diseka dengan air hangat berdesinfectan sambil diremas-remas. 
Rangsangan ini diterima syaraf penerima dan diteruskan ke syaraf yang terdapat 
di tulang punggung hingga sampai ke otak. Otak memerintahkan untuk 
melepaskan oksitosin. Dengan demikian, hormone oksitosin keluar, masuk ke 
peredaran darah mencapai daerah kantung susu dalam waktu satu menit. 
Hormone mendorong susu kea rah putting sehingga susu mudah keluar dan 
mengalir lancer. Kejutan atau perubahan mendadak menyebabkan sapi 
tercekam, akibatnya oksitosin terhambat dan lebih lanjut susu tidak keluar. 
Hormone penggerak turunnya susu bekerja selama 6 – 8 menit. Karena itu, 
pemerahan seekor sapi harus dilakukan dengan cepat dan selesai dalam waktu 
tujuh menit. 

 Keadaan susu sapi diuji terlebih dahulu menggunakan cawan setrip (strip 
Cup). Satu pancaran susu dilepaskan ke cawan setrip berwarna hitam dan 
periksa apakah normal atau tidak. Susu normal tdak berbau, beruabh warna, dan 
tidak mengandung gumpalan. Selain itu, prosedur ini berguna untuk membuka 
spincter sehingga merangsang pemerahan lebih cepat dan membuang susu yang 
banyak mengandung bakteri. 

 Ekor dan kaki sapi diikat agar tidak mengibas dan menendang. Pemerah 
duduk di atas bangku sebelah kanan sapi dengan arah 30 derajat terhadap 
sumbu tubuh sapi. Pemerah duduk sedekat mungkin dengan kaki kanan 
belakang sapi. Tangan kiri menaha kaki sapid an tangan kanan mengangkat 
ember jika sapi menendang.  

 Pemerahan dapat menggunakan metode tangan penuh, setrip, atau jari 
tertekuk. Tidak dianjurkan menggunakan pelican dalam pemerahan. Pemerahan 
tangan penuh dimulai dengan melingkarkan kedua ibu jari dan telunjuk tangan 
ke pangkal putin sedekat mungkin dengan dasar ambing. Tangan kiri pada 
kuartir kiri dan tangan kanan di kuartir kanan. Lalu lingkaran ibu jari dan telunjuk 
dipersempit hingga menjepit pangkal putting. Setelah itu jari tengah, manis, dan 

 23



kelingking menekan putting secara berurutan. Tekanan tersebut akan 
mengakibatkan susu memancar keluar. Lalu, tekanan pada semua jari 
dikendurkan . lanhgkah dari awal hingga akhir dikerjakan pula oleh tangan 
lainnya. Demikian seterusnya berganti-ganti sampai semua susu habis diperah 
dari ambing. 

 Pemerahan jari tertekuk menjepit puitng diantara jari tengah dan jari manis. 
Jari tengah bersatu dengan telunjuk dsedangkan jari manis disatukan dengan ibu 
jari dan kelingking. Penekanan terhadap putting menyebabkan susu memancar 
keluar. 

 Pemerahan dimulai pada ambing depan . setelah ambing depan habis diperah 
maka pemerahan dilakukan pada ambing belakang. Susu ambing belakang 
diperah hingga habis. Selanjutnya punggung tangan ditekan ke dasar ambing 
agar susu yang tersisa dalam kelenjar turun ke bawah dan masuk ke dalam 
putting. Susu akhir ini diperah dengan metode setrip. Akhirnya, putting dicelup 
ke dalam larutan desinfektan untuk mencegah mastitis. 

 Pemerahan metode tangan penuh digunakan untuk putting yang panjang. 
Metode setrip digunakan untuk putting yang pendek dan pada akhir pemerahan. 
Pemerahan jari tertekuk dipakai jika kedua pemerahan terdahulu kurang 
menguntungkan. Pemerah sebaiknya tidak menarik putting saat memerah 
karena memperbesar peluang terjadinya mastitis.  

Metode Whole Hand (Tangan Penuh) 

 
 
3. Keteraturan 

Pemerahan sebaiknya dilaksanakan secara teratur sehingga menjadi suatu 
kebiasaan. Biasanya pemerahan dilakukan dengan selang waktu 12 jam. Akan 
tetapi, ada juga  yang menggunakan selang waktu 13 dan 11 jam. Yang penting 
yaitu membuat jadwal pemerahan untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu 
mnggu, dan menerapkannya. 

4. Frekuensi Pemerahan 
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 Peternak biasanya memerah sapi dua kali sehari yaitu pagi dan sore hari. 
Pemerahan dua kali sehari memberi hasil susu dengan kadar lemak tinggi pada 
pemerahan pagi. Pemerahan sore harinya meberikan hasil yang lebih tinggi. 
Tetapi pemerahan mungkin saja dilkukan 3 – 4 kali sehari. Peningkatan 
pemerahan tergantung pada produksi susu sapi, pemberian pakan, 
pemeliharaan, dan tenaga kerja. Produksi susu sapi perah bertambah dengan 
meningkatnya frekuensi pemerahan. Bahkan hal itu terjadi pula pada sapi yang 
berpoduksi rendah. Frekuensi pemerahan berdasarkan produksi susu terlihat 
pada table 1. 

Tabel 1. Frekuensi pemerahan sapi laktasi berdasarkan produksi susu tiap hari. 

Produksi susu 
(liter) 

Frekuensi Pemerahan 
(kali) 

5 1 
5   – 10 2 
10  – 20 3 
20  – 40 4 

 
 Peningkatan produksi susu karena pertambahan frekuensi pemerahan 
terjadi karena prinsip (1) tekanan hidrostatik susu dalam alveoli berkurang dan 
menyebabkan alveoli aktif memproduksi susu. (2) Rangsangan neurohormonal 
menggertak produksi susu lebih banyak lagi. 

 Perubahan frekuensi pemerahan  2 menjadi 3 kali menambah hasil susu 
sebanyak 17 %, sedangkan 3 menjadi 4 kali menaikan produksi susu sebanyak 
26 %. Frekuensi pemerahan sebaiknya dikurangi sejalan dengan pertambahan 
uimur. Pertambahan umur mengurangi produksi susu sapi. 

 
 Pemberian Pakan dan Minum 

Sapi sebiknya diberi konsentrat saat pemerahan sedang berl;angsung 
agar tenang. Setelah seluruh sapi selesai diperah, berikan rumput. Dengan 
demikian, konsentrat diberi dalam dua kali pemberian agar jumlah kebutuhannya 
terpenuhi. Sebaiknya rumput dicacah terlebih dahulu sebelum pemberian. 

Sapi perah membutuhkan banyak air mengingat susu yang dihasilkannya 
mengandung 87 % air.  Kebutuhan air minum sapi perah tergantung pada (1) 
Jumlah produksi susu, (2) temperature lingkungan, (3) kesehatannya, dan (4) 
macam pakan yang diberikan. Tiap 1 liter susu yang dikeluarkan sapi 
membutuhkan air sebanyak 3,6 – 4 liter. Secara keseluruhan tiap harinya sapi 
minum 37 – 45 liter.  

 Gerak Latih (Exercise) 

Setelah pemerahan sebaiknya sapi diberi kesempatan untuk bergerak di 
sekitar kandang. Keuntungan gerak latih adalah: (1) sapi mendapat udara segar, 
(2) sapi melatih otot sehingga peredaran darahnya menjadi lancer dan tetap 
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sehat. (3) bentuk kuku dan keadaan kaki sapi tetap terjaga dengan baik. 
Gesekan kuku dengan tanah menyebabkan kelebihan pertumbuhan kuku 
berkurang. (4) memberikan kesempatan untuk mendeteksi berahi. (5) sapi 
mendapat kesempatan memperoleh sinar matahari yang mengandung vitamin D. 
(6) menjaga kestabilan produksi susu. 

Kesempatan gerak latih dapat diberikan bersama dengan pemberian 
rumput. Gerak latih berlangsug selama 1 – 2 jam. Energi dalam ransom 
sebaiknya ditingkatkan. 

 Penanganan Hasil 

Setelah pemerahan susu harus segera ditanganiagar tidak terjadi 
perubahan yang menebabkan penurunan kualitas. 

 Pencatatan Produksi Susu 

Hasil produksi susu dicatat pada kartu atau buku yang telah disediakan. 
Sebaiknya produksi susu pagi hari dicatat terpisah dengan produksi susu sore 
harinya. Catatan produksi susu dikaitkan dengn keadaan susu, seperti berat jenis 
dan kadar lemak. Catatan amat bermanfaat bagi kemajuan usaha peternakan 
sapi perah. 

 
Kerja Berkala 

 Mengawinkan Sapi 

Ketepatan waktu mengawinkan memperoleh tingkat kebuntingan yang 
tinggi. Patokan mengawinkan sapi dapat dilihat pada table 2. 

Tabel 2. Patokan mengawinkan sapi setelah terlihat tanda berahi 

Waktu Berahi Dikawinkan 
Hari itu juga Keesokan harinya 

Pagi hari (sebelum pukul 12.00) Pagi, sore, atau malam Terlambat 
Petang (sesudah pukul 12.00) Sore dan malam Sebelum pukul 12.00 

 
Sebaiknya sapi dikawinkan kembali 60 hingga 90 hari setelah beranak. 

Perkawinan yang kurang dari 60 hari mengakibatkan beberapa kerugian: 

1. mengakibatkan endometritis karena uterus belum kembali pulih sempurna. 

2. Turunnya produksi susu  

3. dapat menimbulkan keguguran karena saluran reproduksi belum kembali 
normal. 

Agar tidak menurunkan fertilitas, sebaiknya sapi harus sudah kawin dan 
bunting kembali saat 90 hari setelah beranak. Mintalah bantuan tenaga medis 
bila sapi tak kunjung bunting setelah dikawinkan untuk memeriksa apakah ada 
kelainan alat reproduksi atau sapi tersebut mengidap Nympomania. Namun ada 

 26



pula sapi yang berahi tetapi tidak menampakkan gejala berahi. Keadaan ini 
diatasi dengan menggunakan pejantan. 

 
 Pemeriksaan kebuntingan 

Tiga minggu kemudian peternak perlu memeriksa apakah usaha 
mengawinkan sapinya berhasil atau tidak. Dalam hal ini peternak perlu memiliki 
catatan. Sapi yang bunting tidak akan memperlihatkan gejala berahi. 

Kebuntingan umur satu bulan sulit diketahui karena embrio umur empat 
minggu tersebut berukuran 1 cm. akhir bulan kedua, embrio berkembang 
menjadi bakal pedet dengan panjang 8 cm. sesudah tiga bulan terlihat jelas 
bentuk pedet. 

Tanda kebuntingan yang dapat dijadikan patokan selain tidak 
memperlihatkan berahi kembali yaitu ada beberapa: 

a. Ukuran perut. Ukuran perut meningkat bagi sapi yang bunting lebih 
dari empat bulan . Rumen menekan uterus bunting ke kanan. 

b. Ambing mulai membesar akibat perkembangan jaringan ambing dan 
formasi cairan. Peningkatan ambing bagi sapi dara dimulai lebih dini.  

c. Pergerakan foetus. Pergerakan foetus dapat dideteksi dengan 
meletakkan kepalan tangannya pada legok lapar (flank) kanan. Hal ini 
dapat dirasakan saat enam bulan kebuntingan . 

d. Palpasirectal atau pemeriksaan kebuntungan melalui rogohan rectum. 

 Pemotongan Kuku 

Sapi yang dipelihara terus menerus di dalam kandang  akan memiliki kuku 
yang tidak normal. Kuku tumbuh panjang dan memiliki bentuk yang tidak bagus, 
serta dapat dijadikan sebagai tempat berkembangbiaknya bibit penyakit. Kuku 
yang panjangnya berlebihan mengakibatkan tekanan pada teracak tidak merata, 
tepatnya tekanan tidak menyebar ke seluruh kaki dan titik berat tubuh bergeser. 
Hal ini membuat sapi menjadi tidak nyaman dan tidak seimbang saat berjalan. 
Ketidaknyamanan membuat sapi tercekam sehingga bisa menurunkan produksi 
susu, sedangkan kepincangan menyebabkan sapi betina tidak dapat menerima 
pejantan bila dikawinkan secara alamiah. 

Kuku sapi sebaiknya dipotong setiap enam bulan. Mula-mula kuku sapi 
dibersihkan, semua kotoran di sela kuku dibuang. Sol kuku ditipiskan sedikit 
demi sedikit dengan menggunakan pisau kuku. Perlu diperhatikan dalam 
memotong kuku agar tidak melewati batas putih kuku agar tidak terjadi 
pendarahan. Kuku dipotong rata sedikit cekung pada bagian sol. Akhirnya, sol 
dikikir untuk meratakan permukaan. Ilustrasi 2 memperlihatkan bentuk dan arah 
pemotongan kuku saat pemotongan kuku. 
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Gambar urutan pemotongan kuku Gambar pengesolan teracak bawah 

 
 Menggunting rambut ambing dan ekor 

Agar susu yang dihasilkan bersih, sapi perah sebaiknya dicukur rambutnya 
pada bagian ambing, legok lapar, dan ekor sapi perah. Maksudnya agar rambut 
pada area tersebut tidak mencemari susu yang sedang diperah. Pencukuran 
menyebabkan respirasi kulit menjadi baik dan sapi jadi bersih, ketombe menjadi 
berkurang, mengurangi kotoran yang melekatpada rambut. 

 Menjaga Lingkungan Kandang 

Sapi perah menghendaki temperature rendah. Untuk itu penyemprotan 
sekitar kandang dengan air dan menanam pohon peneduh akan menurunkan 
temperature kandang. Selain itu pohon peneduh berfungsi sebagai penahan 
angina karena pemeliharaan sapi perah tidak boleh kena angina secara 
langsung. 

 Pengontrolan Lalat 

Lalat mengganggu sapi sehingga dapat merugikan produksi susu. 
Penyemprotan insektisida atau racun lalat dapat mengurangi populasi lalat. 
Namun dalam penggunaan insektisida tsb. Perlu diperhatikan jangan sampai 
mencemari pakan dan susu. 

 Pembuangan Kotoran 

Kotoran kandang berupa urin, feses dan sisa pakan dikeluarkan dari kandang ke 
tempat penampungan sementara.usahakan kotoran kandang cepat kering agar 
baunya tidak tersebar. 
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